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nem megengedet 

Ép.eng. *

védet területen részleges átalakítás nem megengedet

Ép.eng. * Ép.eng. *

Tel.vél. Tel.vél. Tel.vél. Tel.vél.

Tel.bej. önálló földszint színezés nem megengedet 

Tel.vél. Tel. bej. Tel.vél. Tel.vél.

Hirdetőtábla Tel.bej.

Eng.köt.

Tel.vél. Tel. bej. Tel.vél. Tel.vél.

Óriásplakát, plakát Tel.bej. nem helyezhető el nem helyezhető el 

Tel.vél. Tel. bej.

Tel.bej. nincs meghatározás

Eng.köt.

Tel.vél. Tel.vél. Tel.vél.

Reklám falfestés Tel.bej. nem létesíthető 4/2004.(II.23.) 5.§ (2) i) alapján nincs meghatározás

Tel.vél. Tel. bej. Tel.vél.

önállóan nem létesíthető portálrendszertől függetlenül nem helyezhető el
Eng.köt. Köz.hasz. *

Kirakatportál kialakítása 4/2004. (II. 23.) ÖK rend. 5§ 5) , 35§ 2) szerint

Ép.eng. * Ép.eng. * Ép.eng. * Ép.eng. *

Tel.vél. Tel. bej. Tel.vél. Tel.vél.

Címtábla felülete max. 0,10 m2, anyaga kizárólag fém vagy üveg Tel.bej.

Tel. bej. , Köz.hasz. 

Tel.vél. Tel.vél. Tel.vél.

Cégér Tel.bej.

Eng.köt.

Tel.vél. Tel.vél. Tel.vél.

Cégtábla Tel.bej.

Eng.köt.

Tel.vél. Tel.vél. Tel.vél.

Üvegfelület Tel.bej. nincs meghatározás

Tel.vél. Tel. bej. Tel.vél.

Árnyékolás Tel.bej.

Ép.eng. *

épület megjelenéséhez illeszkedően kirakatportál részeként, vagy a falsíkon belül alakítandó ki

Ép.eng. *

szerkezete rejtve, falsíkon belül alakítható ki

Ép.eng. *

Tel.vél. * Tel. bej. Tel.vél. *

Előtető Városarculat Kézikönyv szerint nincs meghatározás

Ép.eng. *

árnyékoló ponyva felületen csak saját cégfelirat jelenhet meg

Ép.eng. * Ép.eng. *

nincs meghatározás

Ép.eng. *

Köz.hasz. Köz.hasz. Köz.hasz. 

Tel.vél. Tel.vél. Tel.vél. Tel.vél.

egységes kialakítással egységes kialakítással nincs meghatározás nincs meghatározás

Biztonsági szerkezet Tel.bej. homlokzat részeként, azzal összehangoltan alakítható ki

Ép.eng. * Tel. bej.

kizárólag az üvegfelület mögöt helyezhető el

Ép.eng. * Ép.eng. *

Tel.vél. Tel.vél. Tel.vél.

Klíma, égéstermék kivezető Tel.bej. nem létesíthető főútvonali homlokzaton

Tel. bej.

nem helyezhető el

Bankomat csak kirakatportálba szerelten, vagy falsíkba építeten Tel.bej. nincs meghatározás

Ép.eng. * Tel. bej.

portál részeként kialakítva létesíthető.

Ép.eng. * Ép.eng. *

Köz.hasz. Köz.hasz. 

Tel.vél. Tel.vél. Tel.vél.

Ép.eng. * Építési engedély szükséges, ha az építési tevékenységgel az építmény tartószerkezet rendszerét vagy tartószerkezet elemeit meg kell változtatni, átalakítani, elbontani, kicserélni, megerősíteni 

Köz.hasz. Közterület-használat hozzájárulás szükséges, ha ezt rendelet írja elő (önkormányzatonként eltérő lehet)

Eng.köt. Önkormányzat felé engedélyt kell benyújtani egyes elemek kialakítására és elhelyezésére

Tel.vél. Településképi véleményezi eljárás szükséges (önkormányzatonként eltérő lehet)

Tel.vél. * Bármely szintű védetség alat álló épületek esetén településképi véleményezi eljárás szükséges 

Tel.bej. Amennyiben nem szükséges építési engedély, településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni

V. kerület
Lipótváros

VI. kerület
Terézváros

VII. kerület
Erzsébetváros

VIII. kerület
Józsefváros

IX. kerület
Ferencváros

XIII. kerület
Új-Lipótváros

Földszint önálló felújítáhatósága
átalakíthatósága

29/2004. (VI.04) ÖK. rend. 7.§ (2) szerint:
„részleges színezéssel felújítani nem lehet, kivéve, ha a

földszint kirakatportálok cseréje, átalakítása, az életveszély
elhárítás, a homlokzat egyes részeinek erős rongálódása,
illetőleg egyéb szükséges javítások során az épület teljes

földszint sávját kell átszínezni”
29/2004. (VI.04) ÖK. rend. 7.§ (4) szerint:

„ant-graft bevonatal kell ellátni”
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kirakatportálok cseréje és átalakítása során, illetve
az életveszély elhárítás, a

homlokzat egyes részeinek erős rongálódása esetén lehetséges
29/2011. (VII. 4.) ÖK rend (TÉSZ). 6. § (1) a) szerint ant-graft

bevonatal kell ellátni

Ép.eng. *
+Tel. vél.
vagy Tel.bej.

Ép.eng. *
vagy Tel. bej. A meglévő régi épületek felújítása során, különös tekintetel a

védet
épületekre, biztosítani kell az eredet részletek megőrzését,

illetve
visszaállítását.

önálló földszint színezés nem lehetséges
56/2001. (XII.20.) ÖK rend. 10. § (2)

Homlokzatszínezés
anyaghasználat

29/2004. (VI.04) ÖK. rend. 7.§ (2) szerint:
A környezethez illeszkedő módon

önálló földszint színezés lehetséges, a homlokzat egészével
harmonizálva, a homlokzat egészére vonatkozó színezési terv

alapján 29/2011. (VII. 4.) ÖK rend (TÉSZ).6. § (1) a)-b)

védet területen részleges átalakítás nem megengedet
egyéb területen a homlokzat teljes szélességében, vízszintes

tagolásához igazodva megengedet a földszint önálló színezése

az értékvédelem alat álló épületek homlokzat felújítása és
átestése csak színterv alapján végezhető

földszint és első emelet homlokzatsávjainak átestése csak a
teljes szintet érintően, egyidejűen, egységesen valósítható meg

ant-graft bevonatal javasolt ellátni

részleges színezés csak életveszély elkerülése érdekében
megengedet

  A vakolatarchitektúrától elütő tégla-, műanyag-, fém-
betonburkolat, valamint – a lábazatok kialakításától eltekintve -

fényezet kő, műkő nem alkalmazható az épületen
56/2001. (XII.20.) ÖK rend. 10. § (8)

nem helyezhető el,
kivéve 29/2004. (VI.04) ÖK. rend. 8.§ szerint

nem helyezhető el
kivéve 29/2011. (VII. 4.) ÖK rend (TÉSZ). 7§ 2) a-d) szerint

csak az épületben található szervezetek, gazdasági társaságok,
cégek, illetve rendeltetési egységek részére szabad létesíteni

57/2012. (XII.17,)4.§ (9) bek. alapján

elsősorban portálon belül helyezhető el
nem takarhatja az épület meghatározó építészt elemeit

2 m2-t meghaladó méretű hirdetés nem helyezhető el,
kivéve portálszerkezeten belül

földszint homlokzatoknak legfeljebb a 15%-án
helyezhető el reklámberendezés

A1-es ívméretet (840x597 mm) meghaladó méretű felirat nem
helyezhető el

doboz-szerűen kialakítot belső megvilágítású hirdető-
berendezés nem helyezhető el

az elhelyezet tábla legfeljebb 2 m2 felületű lehet

nem helyezhető el utcatábla és emléktábla 3 m-es körzetén
belül, max. A0-ás méretet meg nem haladó lehet a mérete

nem helyezhető el,
kivéve 29/2004. (VI.04) ÖK. rend. 8.§ (7) szerint

nem helyezhető el
kivéve 29/2011. (VII. 4.) ÖK rend (TÉSZ). 7§ 2) a-d) szerint

óriásplakát nem helyezhető el 
Kivéve: 57/2012. (XII.17,)5.§ (1) a)b) alapján

Az építkezések időtartama alat az építési helyet körülhatároló
palánkon, amennyiben az építési palánk kivitele településképi

szempontból elfogadható. Az előzőektől eltérni kizárólag a
teljes ingatlant bemutató, településképi bejelentési eljárás

keretében a kerület tervtanács által megtárgyalt és elfogadot
reklám-elhelyezési koncepcióterv alapján lehet.

Fényreklám
Citylight

nem helyezhető el,
29/2004. (VI.04) ÖK. rend. 12.§ (1) szerint.

 Nem létesíthető olyan hirdető berendezés amely:
a) vakító fénnyel vagy kápráztatással járó, futófény, fényreklám

 29/2011. (VII. 4.) ÖK rend (TÉSZ). 7. § (8)

villogó, káprázást okozó fény, futófény, fényvisszavető anyag,
világítótest nem helyezhető el 

Citylight berendezés közterület-alakítási terv szerint 
57/2012. (XII.17,)5.§ (3) alapján

földszint homlokzatal párhuzamosan csak a portálon belül,
homlokzat síkra merőlegesen csak a földszint osztópárkány

alat helyezhető el

csak átört, vonalszerű fényfelirat helyezhető el, 
Citylight-ra nincs meghatározás

nem alkalmazható,
29/2004. (VI.04) ÖK. rend. 8.§ (9) szerint

falra festett cégér, cégfelirat és nem kereskedelmi reklám
tartalmú falfestés méretkorlátozás nélkül

létesíthető  29/2011. (VII. 4.) ÖK rend (TÉSZ).7. § (5) bekezdés d)
pont), 

a felület nagyságától függetlenül engedély, csak a teljes
homlokzatelületre készítet színezési terv alapján adható

csak tűzfalon, ideiglenes jelleggel, a teljes felület tatarozásával
együt, önkormányzat tervtanács által véleményezeten (max

1 m2 cégfelirat, reklám felületel), így nem létesíthető
(56/2001. (XII.20.) ÖK rend. 10. § (4), 11. § (16))

Reklámvitrin
Kirakatszekrény

közterület felőli homlokzaton nem helyezhető el
egységes terv alapján kapualjban elhelyezhető,
29/2004. (VI.04) ÖK. rend. 11.§ (3)-(4) szerint

közterület felőli homlokzaton nem helyezhető el
egységes terv alapján kapualjban elhelyezhető 29/2011. (VII.

4.) ÖK rend (TÉSZ).  8§. (2) a)-b) szabályai szerint 

Köz.hasz.
*,Tel.vél. *

homlokzatelújítás során a az utcai homlokzaton lévő
kirakatvitrineket el kell távolítani, új kirakatvitrin elhelyezése

tlos

közterület felőli homlokzaton nem helyezhető el
egységes terv alapján kapaljban elhelyezhető

kialakítása
 29/2004. (VI. 04.) ÖK rend. 11§ szerint

kialakítása
29/2011. (VII. 4.) ÖK rend (TÉSZ). 8§ 1) a-h) szerint

Ép.eng. *
+Tel. vél.
vagy Tel.bej.

portálmódosítás úgy, mint nyílászáró csere esetén 5/2013
(II.10.) rendelet

ha az épület eredet tervei elérhetők, az eredet portálrend
helyreállítása javasolt

kialakítása
56/2001. (XII. 20.) ÖK rend. 12§ 1) szerint

egységes kialakítással,
29/2004. (VI. 04.) ÖK rend. 12.§ (7) szerint

üzletenként 1 db helyezhető el
teljes homlokzat felületre készítet tervbe illesztve

nem takarhatja az épület meghatározó építészt elemeit
vállalkozásonként 1 db helyezhető el

megjelenésük homlokzatonként egységes legyen
falsíkra merőleges elhelyezése az osztópárkány alat, min. 2,5

m magasságban
falsíkkal párhuzamosan az osztópárkány alat, max. 

5 m magasságban
betűméretek 55/2013. (XII.20.) ÖK. Rend 8§ 2) szerint

elhelyezésük engedélyköteles
homlokzat falsíkra merőlegesen elhelyezet cégért, logót csak
a földszint homlokzatsávon lehet elhelyezni 8/2006. (III.10.)

ÖK. Rend 28§ 8) szerint

homlokzat szerves részeként helyezhető el
rikító színű kialakítás nem megengedet

elhelyezhető,
 29/2004. (VI. 04.) ÖK rend. 10.§ szerint,

Nem lehet nyílászáróra ragasztotan

épületenben lévő rendeltetésre vonatkozólag elhelyezhető
udvari helyiségek cégérei összevontan, egy szerkezeten

megjelenése 
29/2011. (VII. 4.) ÖK rend (TÉSZ). 7§ 4-6) szerint

Csak cégér szerű konzolos reklámberendezés (kifüggesztet
tárgy, ábra, vagy fényreklám) létesíthető. Üzletenként 1 db

(saroképületnél 2db) konzolos kialakítással, teljes homlokzatra
készítet tervbe illeszkedően, maximálisan  0,5 m2 befoglaló

méretben 
57/2012. (XII.17,)4.§ (7),5.§ (6) alapján

homlokzat szerves részeként helyezhető el, rikító színű
kialakítás nem megengedet,az alsó síkja a járdaszintől

legalább 3,0 m, egyoldali felülete max 0,5 m2, magassága max
0,75 m, kinyúlása max. 1,0 m, szerkezet vastagsága max 0,2 m
utca-, házszám- és emléktábla szélétől 1 m-es távolságon belül

nem helyezhető el 

elhelyezhető,
 29/2004. (VI. 04.) ÖK rend. 9.§ szerint

épületenben lévő rendeltetésre vonatkozólag elhelyezhető
udvari helyiségek cégtáblái összevontan, egy szerkezeten

megjelenése 
29/2011. (VII. 4.) ÖK rend (TÉSZ). 7§ 4-6) szerint

portál részeként vagy az osztópárkány alat sávban helyezhető
el

teljes homlokzat felületre készítet tervbe illesztve
üzletenként 1 db helyezhető el (sarokteleknél 2db)
mérete max. az üzlet homlokzat felületének 10 %-a

 Az épületek közterületről látható homlokzatain, illetve az
utca-, házszám- és emléktábla szélétől 3 m-es távolságon belül

nem helyezhető el semmilyen reklámcélú berendezés.
A portálszerkezetbe integrált kialakítás megengedet.

reklám nem helyezhető el a felületén
max. 30%-ban fóliázható, mattható 29/2004. (VI. 04.) ÖK

rend. 11.§ (2) szerint

A kirakatportál üvegfelületét nem átlátszó felületű anyaggal
takarni nem szabad. Nem átlátszó fólia dekorációként

legfeljebb az üvegfelület 10%-án alkalmazható.

üvegfelületek nem takarhatóak el, kivéve ha ezt jogszabály
engedi

max. 30%-ban fóliázható, mattható

üvegezésére kívülről, vagy belülről elhelyezet fóliadekoráció,
reklám mérete max. a portálfelület méretének 25%-a

reklám nem helyezhető el a felületén
max. 30%-ban fóliázható, mattható

szerkezete rejtve, falsíkon belül alakítható ki
29/2004. (VI. 04.) ÖK rend. 11.§ (7) szerint

Belső udvaron a vendéglátóegységek ponyvái létesíthetők
 41.§ (14) szerint

szerkezete rejtve,  vagy kirakatportálon, falsíkon belül
alakítható ki 

mobil árnyékoló szerkezet létesíthető a terasz fölöt 4/2004.
(II.23.) 45.§ (9),(10) alapján

17. § (2) a) előtető benyúlása a közterület fölé nem lehet több,
mint az utca szélességének 1/20-ad része, de nem haladhatja

meg az 1,0 m-t; kivéve 17. § (2) e) pont 

Köz.hasz.
Tel.vél. Közterület felőli homlokzaton eső-, ill. napvédő tető, vagy más

rögzítet ernyőszerkezet létesítése nem engedélyezhető.

Névtábla
 kaputelefon

egységes kialakítással az épület meglévő karakteréhez
illeszkedően

kirakatportálon, üvegfelületen belül helyezhető el
átlátható rácsszerkezetként, 

29/2004. (VI. 04.) ÖK rend. 11.§ (5) szerint

kirakatportálon, üvegfelületen belül helyezhető el
átlátható rács-szerkezetként

rács, redőny, stb. úgy, mint nyílászáró csere esetén 5/2013
(II.10.) rendelet szerint

kirakatportálon, üvegfelületen belül helyethető el
átlátható rácsszerkezetként

nem helyezhető el,
29/2004. (VI. 04.) ÖK rend. 12.§ szerint

kültéri egység nem helyezhető ki 29/2011. (VII. 4.) ÖK rend
(TÉSZ). 9. § (2) a)

az épület megjelenéséhez illeszkedően alakítható ki,
közterületről  nem látható módon

az utca felől látható, illetve a városképet
zavaró módon nem helyezhető el

csak kirakatportálba szerelten, vagy falsíkba építeten,
29/2004. (VI. 04.) ÖK rend. 12.§ (6) szerint

kialakítás mint nyílászáró csere esetén 5/2013 (II.10.) rendelet
szerint

csak kirakatportálba szerelten, vagy falsíkba építeten
jellegzetes épületszobrászat elemtől a távolsága min. 5 m
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