KÖZTERÜLETI (SZABADTÉRI) REKLÁMBERENDEZÉSEK ELHELYEZÉSÉRE
VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX
"TELEPÍTÉSI KÓDEX"
Előszó
A KÖZTERÜLETI (SZABADTÉRI) REKLÁMBERENDEZÉSEK ELHELYEZÉSÉRE
VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX-et (továbbiakban: Telepítési kódex) a Magyar Közterületi
Reklám Szövetség (továbbiakban: MKRSZ) fogadta el azzal a céllal, hogy a Magyarországon
szabadtéren reklámtevékenységet folytatók szakmai-etikai normagyűjteményeként szolgáljon,
és alkalmazásával megvalósuljon és elismertté váljon a reklámberendezések telepítésében, a
reklámfelületek kihelyezésében is a szakmai önszabályozás.
A KÖZTERÜLETROL ÉRZÉKELHETO REKLÁMOK TARTALMI MEGÍTÉLÉSÉBEN
mind az MKRSZ, mind a Telepítési Kódexhez csatlakozók elfogadják az Egységes Magyar
Reklámetikai Kódex eloírásait, valamint az Önszabályozó Reklám Testület eljárását és
döntését, ezért a Telepítési Kódex nem foglalkozik a reklámok tartalmi kérdéseivel.
A közterületen, szabadtéren elhelyezett reklámeszközök tulajdonosai két csoportot alkotnak:
1, a reklámeszközöket hivatásszerűen építők- és bérbeadók;
2, a saját vállalkozásukat vagy tevékenységüket hirdetők csoportját.
A települések lakóinak saját hirdetések elhelyezésére vonatkozó igényét a szolgáltató típusú
önkormányzatoknak kellene kielégíteniük erre a célra felállítandó reklámberendezésekkel. Az
MKRSZ kezdeményezi az önkormányzatoknál ilyen berendezések elhelyezését.
A Telepítési Kódex betartása felett az MKRSZ Etikai Ad-hoc Bizottsága őrködik.
A Kódexet és az eljárási rendben rögzített szabályokat a Magyar Közterületi Reklám
Szövetségbe tömörült, a reklámeszközöket hivatásszeruen építő- és bérbeadó vállalkozások
elfogadják.
A Magyar Közterületi Reklám Szövetség
Az Önszabályozó Reklám Testület (ÖRT)
1132 Budapest,
Borbély u. 5-7.
Tel.: 349-2717, 339-8615
Fax: 239-9866
www.ort.hu
KÖZTERÜLETI (SZABADTÉRI) REKLÁMBERENDEZÉSEK ELHELYEZÉSÉRE
VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX
1. Fogalmak:
• Reklámberendezés, reklámeszköz az a szerkezet, építmény, amelyet elsodlegesen azért
hoznak létre, hogy segítségével közterületrol érzékelhetoen bemutatható legyen
gazdasági-, társadalmi- vagy politikai célú kommunikáció, akár vizuális, akár
audiovizuális megjelenés formájában.
• Nem tartozik a reklámberendezések közé semmiféle olyan szerkezet, építmény,
melynek elsodleges célja más, mint a gazdasági-, társadalmi- vagy politikai célú
kommunikáció bemutatása, azt csak "mellékszolgáltatásként" teljesíti.
• Reklámfelület a gazdasági-, társadalmi- vagy politikai célú kommunikáció vizuális
megjelenítésére alkalmas felület.
• Reklámberendezés és reklámfelület definíciók:
• Reklámberendezés telepítésnek minosül minden olyan reklámberendezés építése,
elhelyezése, átalakítása és bovítése, melyet jogszabály, vagy önkormányzati rendelet
építésiés/ vagy közterület-foglalási engedélymegszerzéséhez köt.
• Nem minosül reklámberendezés telepítésnek, ha a reklámfelület nem
reklámberendezésen kerül elhelyezésre.
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Útmenti telepítés az utak, vasutak kül- és belterületi szakaszai mentén köz- vagy
magánterületen lábra-, kerítésre-, kerítés helyére- vagy épületre való felszerelés.
Reklámfelület-kihelyezésnek minosül , ha valaki nem reklámberendezésre, hanem
valamely más alapveto funkcióval bíró tárgyra, építményre vagy berendezésre helyezi
el a reklámfelületet.
Médiatulajdonos a reklámeszközöket hivatásszeruen építo- és bérbeadó vállalkozás
vagy vállalkozó.
A telepítés általános szabályai:
Olyan helyeken, ahol jogszabály építési engedély és/vagy közterület-foglalási
engedély megszerzését írja elo, reklámberendezés csak engedély birtokában
telepítheto.
Reklámberendezés telepítésénél vagy reklámfelület kihelyezésénél a szakma rövid- és
hosszú távú céljainak figyelembevételével, a tisztességes üzletimagatartás szellemében
kell eljárni.
Ha egy belterületi ingatlanon belül (kivéve az adott terület átlagos ingatlanméreteit
jelentosen meghaladó méretu ingatlanokat) akár tuzfalon, akár kerítésen, akár az
ingatlan más részén bármilyen berendezéstípussal már más cég jelen van, ott egyik
aláíró sem kezdeményezi további bérleti jogviszony-engedély megszerzését és nem is
telepít, kivéve a házteton elhelyezett, annak gerincmagasságát meg nem haladó, áttört
szerkezetu fényreklámot, illetve az ideiglenes jellegu építési reklám-hálót.
Ha egy ingatlanon belül egy más cég is jelen van, az elotte levo közterületen a - 3.1.
pont betartása mellett - bármilyen berendezéstípussal, illetve bármilyen jellegu
hirdetofelülettel rendelkezo aláírók egyike sem kezdeményezi további bérleti
jogviszony-engedély megszerzését, és nem is telepít.
A telepítés specifikus szabályai:
Már meglévo, út menti reklámberendezés környezetében nem telepítheto újabb
reklámberendezés autópályán 200 m, egyéb foutakon 100 m, belterületi utak mentén
általában*50 m távolságon belül. (*kivétel a kandeláber reklámtábla)
Belterületen meglévo reklámberendezések, illetve reklámfelület-kihelyezések 100
méteres környezetében a telepíto az együttes megjelenés esztétikusságára figyelemmel
telepíthet. A reklámberendezés talaj feletti magasságát, dolésszögét elsosorban a
látványra és másodsorban a gazdaságossági szempontokra figyelemmel választja meg.
Ennek következtében a telepítendo reklámberendezés nem takarhat el már korábban
felépült reklámberendezés(eke)t, illetve reklámfelület-kihelyezéseket.
Belterületi utak mentén azonos nézopontból láttatni kívánt reklámberendezés a 3.1.
pontban megjelölt távolságon belül nem telepítheto meglévo reklámberendezés elé
vagy mögé, eltéro talajszint feletti magassággal sem.
Belterületi utak mentén ellenkezo irányból láttatni kívánt reklámberendezés akkor
telepítheto már meglévo reklámberendezés mögé, ha talajszint feletti magasságuk és
lehetoség szerintméretük is azonos.
Reklámberendezés telepítésekor a berendezés tulajdonosa jól láthatóan fel kell
tüntesse a táblán cégének nevét vagy azonosítható logóját, ez alól az egyedi reklám
kivétel amennyiben az ügyfél kifejezettenmegtiltja a logó kihelyezését.
Annak érdekében, hogy a vitás kérdésekben dönteni lehessen, az érvényes
berendezéslistáját illetve reklámfelület-kihelyezését minden médiatulajdonos letétbe
helyezte az MKRSZ fotitkáránál jelen Telepítési Kódexhez való csatlakozáskor A
vitás ügyek kezelhetosége érdekében a lista letétbehelyezését negyedévenként meg
kell ismételni.
Reklámberendezések nélkül kihelyezheto reklámfelületekre vonatkozó szabályok
Építési-háló reklám

Ajánlott az "épület képe-reklám" kombináció alkalmazása;
Egymás mellé kerülo építési-háló reklámok alkalmazásakor a késobb kihelyezonek
alkalmazkodnia kell a már látható reklámhoz.
• Jármureklám
• a jármuvek külso felületein;
• a jármuvek belsejében.
• Molinó
• Molinó kihelyezés idotartama legfeljebb 10 naptári nap;
• Molinó nem feszítheto ki kandeláberek vagy más elektromos hálózatok tartóoszlopai
között.
• Tuzfalfestés
Falfelületen csak akkor alkalmazható foto-realisztikus reklámfestési technológia, amennyiben
az eredeti állapot visszaállítása a fal építésekor alkalmazott technológiával megoldható.
TELEPÍTÉSI KÓDEX MEGSÉRTÉSE ESETÉN AZ MKRSZ ETIKAI AD-HOC
BIZOTTSÁG ELOTTI PANASZELJÁRÁS SZABÁLYAI
A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Magyar Közterületi Reklám Szövetség (a
továbbiakban MKRSZ) tagjaira és azon nem tag kérelmezokre, akik jogorvoslatért vagy
elozetes állásfoglalásért a Bizottsághoz fordulnak.
Amennyiben nem MKRSZ tag fordul Bizottsághoz, úgy kérelmében nyilatkoznia kell arról,
hogy a panaszeljárás szabályait ismeri és annak eloírásait beleértve a szankcióit is a maga
részérol elfogadja.
A Bizottság eljárása kizárólag kérelemre indul.
A Bizottság eljárását a nyilvánosság kizárásával folytatja le.
A Bizottságot az MKRSZ Elnöke, távollétében egy elnökségi tag jelöli ki a kérelem
beérkezését követo 5 napon belül. A Bizottság legalább öt tagból áll.
Tagjai:
a. az MKRSZ Elnöke, akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy;
b. egy szakérto az MKRSZ Óriásplakát Szekciójából;
c. egy szakérto az MKRSZ City-Light Szekciójából;
d. egy szakérto az MKRSZ Egyedi Reklám Szekciójából;
e. egy szakérto az MKRSZ Installációs és Produkciós Szekciójából;
f. szükség szerint meghívott külso szakérto szavazati jog nélkül.
A Bizottság munkájában szavazati jog nélkül részt vesz az MKRSZ Fotitkára, aki szervezi és
bonyolítja a Bizottság tevékenységét.
Az eljáró Bizottságnak nem lehet tagja
a. a kérelmezo, és a kérelmezett, valamint a vele együtt jogosított vagy kötelezett
személy;
b. az a) pont alá eso személy képviseloje, vagy volt képviseloje, ha az ügyben eljárt;
c. az a) vagy b) pont alá eso személy hozzátartozója;
d. az ügyben tanúként vagy szakértoként részt vett;
e. akitol az ügy tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható.
Hozzátartozó az egyenesági rokon és annak házastársa, az örökbefogadó és a nevelo szülo, az
örökbefogadott és a nevelt gyerek, a házastárs, a testvér, az élettárs és a jegyes, a házastárs
egyenesági rokona és testvére, a testvér házastársa és a volt házastárs.
Akivel szemben kizárási ok áll fenn, köteles azt az MKRSZ Elnökének bejelenteni. A kizárási
okra a kérelmezo és a kérelmezett is egyaránt hivatkozhat. Kizárási ok fennállása esetén az
MKRSZ Elnöke 3 napon belül köteles a kizárásról dönteni, és egyúttal szükség esetén új
bizottsági tagot kijelölni.
AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
A Bizottsághoz intézett kérelem benyújtására jogosult
•
•

a. akinek jogát vagy jogos érdekét a Kódex szabályaival ellentétes magatartás sérti
b. az MKRSZ Elnökségének tagja
c. akinek az állásfoglalás érdekében áll.
A kérelemnek tartalmaznia kell
1. a kérelmező cég nevét és székhelyét (nevét és címét)
2. a képviselő nevét és címét
3. az érdeksérelem valószínusítését
4. a kifogásolt magatartás leírását, és az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok
bizonyítékainak leírását
5. a jogsértés bekövetkeztét, az erről való tudomásszerzés idopontját, és a jogsértés
valószínű indokait
6. a Bizottság döntésére irányuló határozott kérelmet.
Nincs helye a kérelem előterjesztésének a jogsértés bekövetkeztétol számított 3 hónapon túl.
AZ ELJÁRÁS
A Bizottság a beérkezett kérelem alapján a következo intézkedéseket teszi:
a. hatásköre hiányának megállapítása esetén a kérelmet elutasítja;
b. hiányosan előterjesztett kérelem esetén felszólítja a kérelmezőt, hogy a hiányokat 5
napon belül pótolja, és figyelmezteti, hogy ha a kérelmet újra hiányosan adja be, vagy
a hiánypótlásnak nem tesz eleget, a kérelmet elutasítja;
c. a hiánytalan kérelem megküldésével felhívja kérelmezett felet, hogy 5 napon belül
kérelmezovel egyezséget kössön, és azt kérelmezővel együtt jóváhagyás végett
terjessze a Bizottság elé;
d. felhívja kérelmezettet, hogy ha a c) pontban meghatározott egyezség nem jön létre, 3
napon belül írásbeli észrevételeit és esetleges ellenkérelmét annak bizonyítékaival
együtt terjessze a Bizottság elé.
A tárgyaláson a Bizottság meghallgatja a feleket, és megvizsgálja az előterjesztett
bizonyítékokat.
Bizonyítékként bármi értékelhető, ami alkalmas arra, hogy valamely tényt a Bizottság előtt
igazoljon. A Bizottság szükség szerint tanúkat és külső szakértőket is meghallgathat. A
bizonyítási eljárás költségei az azt indítványozó felet terheli. A Bizottság a döntésében
rendelkezhet arról, hogy a költségeket az elmarasztalt fél viselje.
A felek az ellenérdekű fél által előterjesztettekre a tárgyalás bármely szakaszában
észrevételeket tehetnek.
A Bizottság a felek által előterjesztettek után a tárgyalást berekeszti és háromnegyedes
többséggel érdemi határozatot hoz. Különösen indokolt esetben a tárgyalás egy ízben
legfeljebb 5 nappal elhalasztható.
A Bizottság eljárást lezáró határozatában
1. az alaptalan kérelmet elutasítja;
2. a megalapozott kérelemnek helyt ad, és a Kódex megsértett rendelkezésének
megjelölésével megállapítja a normasértést;
3. megalapozott kérelem esetén a felek egyezsége ellenére ismegállapíthatja a
normasértést;
4. szükség esetén kötelezi kérelmezettet a normasérto kihelyezés megváltoztatására;
5. szükség esetén kötelezi kérelmezettet a reklám megjelenési helyének
megváltoztatására;
6. szükség esetén kötelezi kérelmezettet a normasérto tevékenység abbahagyására és az
eredeti állapot helyreállítására;
7. határozatát nyilvánosságra hozza különösen súlyos normasértés esetén.
Különösen súlyos normasértés a jogeros bizottsági határozat végrehajtásának elmulasztása,
vagy amit az eljáró bizottság az eset összes körülményeinek figyelembe vételével annak ítél.

A Bizottság eljárást lezáró határozatában döntését írásban indokolni köteles, hivatkozva az
elfogadott és a mellozött bizonyítékokra, megjelölve az elfogadás és amellozés indokait.
A Bizottság határozata a kézbesítéssel tekintendő közöltnek.
A Bizottság határozata ellen a Közgyűléshez intézett jogorvoslati kérelemnek van helye. A
jogorvoslati eljárás díja 30.000.- Ft., mely a kérelmezőnek visszatérítendő, amennyiben
jogorvoslati kérelmének helyt adnak.
A jogorvoslati kérelmet a Bizottság határozatának kézbesítését követő 8 napon belül kell
írásban eljuttatni a Bizottság elnökének, aki azt megküldi a közgyűlés tagjainak. A közgyűlési
tagok írásban szavaznak a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül. A közgyűlés tagjai
betekinthetnek a bizottsági eljárás irataiba, de újabb bizonyítási eljárásnak nincs helye.
A felekkel a Bizottság elnöke írásban közli a közgyűlés háromnegyedes arányban meghozott
döntését.
Jogerős a Bizottság döntése, ha
• letelt a jogorvoslati kérelemre nyitva álló határidő és nem folyamodott senki jogosult
jogorvoslatért;
• minden jogosult lemondott a jogorvoslati eljárásról;
• a Közgyűlés döntött a jogorvoslati eljárás keretében.

