TÁJÉKOZTATÓ
a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény reklámok közzétételével kapcsolatos
rendelkezéseinek változásáról, a médiahirdetésifelület-értékesítők és a reklámozók jogszabályi
kötelezettségeiről

2017. július 01-én hatályba léptek a 2017. évi CIV. törvény egyes rendelkezései, melyek módosították
és kiegészítették a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény korábbi szabályait, illetve
2017. július 15-én lépnek hatályba a 207/2017. (VII. 14.) Korm. rendelettel módosított 191/2017. (VII.
7.) Korm. rendeletnek a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével
kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletet kiegészítő
szakaszai, melyek jelentős változást eredményeznek a településkép-védelmi szabályozás terén.
Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a településkép védelméről szóló törvény kiegészült a
közpénzekkel való felelős gazdálkodásra kötelezett szervezetekre vonatkozó különös szabályokkal.
A törvénymódosítás értelmében a központi költségvetésről szóló törvényben nevesített és
támogatásban részesített költségvetési szerv és jogi személy, valamint a központi költségvetésről
szóló törvényben nevesített és támogatásban részesített jogi személytől támogatásban részesülő jogi
személy, amennyiben a támogatásának összege az éves bevételének a felét eléri (a továbbiakban
együtt: reklámozó) – a közpénzekkel való felelős gazdálkodás érdekében – reklámhordozón a
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/G. §–ában meghatározottak szerint
tehet közzé reklámot vagy plakátot. Reklámozónak minősül továbbá akkor is, ha érdekében, illetve
nevének, illetve jelképének felhasználásával vagy tevékenységének népszerűsítésével kerül reklám
vagy plakát közzétételre.
Lényeges körülmény, hogy a hivatkozott törvény 11/G. §-a alkalmazásában reklámnak minősül a
járművön elhelyezett gazdasági reklám, valamint a hivatkozott kormányrendelet alapján
reklámhordozónak minősül a közforgalmú személyszállítási szolgáltatásra használt jármű is.
A reklámozó a szerződést - a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/G. § (5)
bekezdésében foglalt kivételtől eltekintve – csak listaáron kötheti meg a médiahirdetésifelületértékesítővel.
A listaár meghatározása:
A listaár a médiahirdetésifelület-értékesítő által érvényesített, azonos típusú, azonos méretű és
azonos elhelyezkedésű reklámhordozók tekintetében az előző üzleti évben az alkalmazott
kedvezmények érvényesítése nélkül, a megrendelő személyétől, a megrendelés mértékétől
függetlenül meghatározott legmagasabb ár.
A listaártól való eltérés esete:
- A közbeszerzésekről szóló törvény alapján közbeszerzési eljárásra kötelezett reklámozó csak
a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti uniós nyílt eljárás szerint lefolytatott beszerzéssel,
illetve a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti központi beszerző szerv által lefolytatott
beszerzési eljárás alkalmazásával térhet el.
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Amennyiben a reklámozó a közbeszerzésekről szóló törvényben foglaltak alapján mentesül a
közbeszerzési eljárás lefolytatása alól, csak a listaáron helyezhet el reklámhordozón plakátot.
A médiahirdetésifelület-értékesítő a listaárat annak megállapításától számított 5 napon belül, de
legkésőbb a listaár alapján megkötendő szerződés megkötését megelőző 15. napon Budapest
Főváros Kormányhivatalának köteles megküldeni a reklamlistaar@bfkh.gov.hu e-mail címre.
A médiahirdetésifelület-értékesítő az erre a célra rendszeresített – jelen tájékoztató mellékletét
képező – formanyomtatványon, elektronikus úton, PDF (Portable Document Format) formátumban
köteles a listaárat Budapest Főváros Kormányhivatalának megküldeni. A médiahirdetésifelületértékesítő a listaár megküldése során nyilatkozni köteles a Budapest Főváros Kormányhivatalával és a
területileg illetékes kormányhivatallal történő kapcsolattartás módjáról.
Budapest Főváros Kormányhivatala a listaár bejelentését követő 5 munkanapon belül gondoskodik a
listaárnak a www.kormanyhivatal.hu főoldalon történő közzétételéről.
Amennyiben a médiahirdetésifelület-értékesítő a listaárat nem küldi meg Budapest Főváros
Kormányhivatalának, a jogszabály rendelkezése szerint plakátot és reklámot nem tehet közzé.
A reklámozó a reklám közzétételére vonatkozó szerződést - ideértve a közbeszerzési eljárás alapján
megkötött szerződés esetén a közbeszerzési eljárást megindító felhívást, valamint az eljárás
eredményéről szóló tájékoztatót is – annak megkötésétől számított 5 napon belül Budapest Főváros
Kormányhivatalának köteles megküldeni a reklamszerzodes@bfkh.gov.hu e-mail címre
A reklámozó a szerződést – ideértve a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetén a
közbeszerzési eljárást megindító felhívást, valamint az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót is –
Budapest Főváros Kormányhivatalának elektronikus úton, PDF (Portable Document Format)
formátumban köteles megküldeni. A reklámozó a szerződés megküldése során nyilatkozni köteles a
Budapest Főváros Kormányhivatalával és a területileg illetékes kormányhivatallal történő
kapcsolattartás módjáról.
Budapest Főváros Kormányhivatala a szerződés megküldését követő 5 munkanapon belül
gondoskodik a szerződésnek a www.kormanyhivatal.hu főoldalon történő közzétételéről.
Amennyiben a reklámozó a szerződést nem küldi meg Budapest Főváros Kormányhivatalának, a
reklámozó érdekében, illetve nevének, jelképének felhasználásával vagy tevékenységének
népszerűsítésével reklám és plakát nem tehető közzé.
A fentebb megjelölt eseteken kívül nem tehető közzé reklám illetve plakát abban az esetben sem,
ha:
- az a közbeszerzésekről szóló törvényben foglaltak alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása
alól mentesülő reklámozó esetében a listaártól eltérő áron került elhelyezésre,
- a listaártól való eltérésre a közbeszerzésekről szóló törvény alapján közbeszerzési eljárásra
kötelezett reklámozó esetében a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti uniós nyílt eljárás,
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vagy a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti központi beszerző szerv által lefolytatott
beszerzési eljárás alkalmazása nélkül került sor.

Felhívom a Tisztelt Érdeklődők figyelmét, hogy a listaárak és a szerződések közzétételére vonatkozó
azon általános jellegű kérdéseiket, amelyek Budapest Főváros Kormányhivatalának feladat- és
hatáskörébe tartoznak, a reklaminformacio@bfkh.gov.hu e-mail címre küldhetik meg.

Budapest, 2017. július 14.

dr. György István s.k.
kormánymegbízott

Melléklet:
Bejelentőlap a médiahirdetésifelület-értékesítő által alkalmazott listaárakról – a 104/2017. (IV. 28.)
Korm. rendelet 8/C. § (4) alapján
1. Médiahirdetésifelület-értékesítő neve vagy cégneve:
2. Médiahirdetésifelület-értékesítő lakóhelye vagy székhelye:
3. Médiahirdetésifelület-értékesítő adószáma:
4. Médiahirdetésifelület-értékesítő cégjegyzékszáma vagy nyilvántartási száma:
5. Médiahirdetésifelület-értékesítő képviselőjének/képviselőinek neve, email-címe, elérhetősége:
6. A bejelentő által alkalmazott listaárak:
Sorszám

Reklámhordozó típusa
(eszköztípus)

Reklámhordozó
mérete

Elhelyezkedés
(pl. utcai,
tömegközlek.
megálló,
jármű, stb.)

Reklámhordozó
azonosítási
helye, címe

7. Dátum:
8. Cégszerű aláírás:
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Településtípus
(főváros,
megyeszékhely,
megyei jogú
város, város,
nagyközség,
község)

Reklámhordozó
egyedi
azonosítója

Listaár,
nettó (Ftban)

Listaár,
bruttó
(Ft-ban)

