ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE
8/2010. (VI.11.) SZÁMU ÖNKOMRMÁNYZATI RENDELETE
A TÁBLÁK, FELIRATOK, PLAKÁTOK ELHELYEZÉSÉNEK
SZABÁLYOZÁSÁRÓL
Zalakaros Város Képviselőtestülete a város külső képének befolyásolása érdekében a
közterületekről látható táblák, feliratok, plakátok elhelyezését a helyi önkormányzatokról
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 55. § (2)
bekezdésében, valamint az egyes építményekkel, építési munkákkal kapcsolatos építésügyi
hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII.29.) KTM rendelet 9. § (1) bekezdés
j.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel az építésügyi hatósági eljárásokról,
valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007.
(XII.13.) ÖTM rendelet előírásaira a következő rendeletet alkotja:
1. §.1
E rendelet hatálya Zalakaros város közigazgatási területén kiterjed azokra a hirdetőberendezésekre, táblákra, feliratokra, falragaszokra, plakátokra, amelyek közterületen vannak
kivéve:
a/ a KRESZ hatálya alá tartozó táblákat, feliratokat, jelzéseket
b/ a közlekedési állomások, megállóhelyek tábláit, feliratait, kivéve a 2.§. /2/bek. i.) pontjában
meghatározott várakozóhelyek.
c/ a településrészek, közterületek névtábláit, a házszámokat és a lakások névtábláit
d/ a biztonsági /balesetmegelőző, veszélyjelző, tűzvédelmi, stb./ táblákat, feliratokat,
jelzéseket.
2. §.
Értelmező rendelkezések:
/1/ E rendelet alkalmazásában
(szélesség x magasság)
Óriástábla:3 x 2 m
Nagytábla:2,5 x 1,25 m
Közepes tábla:2x1 m
Kistábla: 1x1 m
Mozgatható hirdető berendezés:1 x 0,5 m.
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/2/ E rendelet alkalmazásában továbbiakban:

a./ Hirdető berendezés: Olyan síkbeli /falon, kerítésen elhelyezett vagy önálló tábla / vagy
1
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Módosította az 1/2011. (I.10.) sz. Ör. 1. §-a

térbeli /hirdetőoszlop, hirdetőszekrény, stb./ berendezés, amely
hirdetések, reklámok elhelyezésére szolgáló felülettel vagy kirakattal
rendelkezik.
b./ Közterületi szakasz: Két útkereszteződéssel határolt, legalább 100,00 m hosszú útszakasz
vagy összefüggő tér.
c./Csomópont: Közlekedési csomópont vagy tér és ennek legalább 50,00 m-es körzete.
d./ Tábla együttes: Vagy egy közös vázra felszerelt, egységes táblákból álló, vagy pedig
bizonyos rendszer szerint elhelyezett, különálló, de teljesen egyforma
táblákból álló együttes.
e./ Összhang: A környezet mesterséges /épület, épületrész, hirdető-berendezés, stb. / és
természetes /terepalakulat, növényzet/ elemeinek az alakok, arányok,
anyagok, színek által meghatározott olyan kapcsolata, amely esztétikai
szempontból az emberek többsége számára elfogadható.
az engedélyezési eljárás során ezt – szükség esetén szakértők bevonásával –
a jegyző mérlegeli.
f./ Egységesség: Azonos formai elvek alapján, azonos elemek felhasználásával készült
/nem feltétlenül egyforma részekből álló/ együttes.
g./ Reklámtábla: Üzleti célú információt tartalmazó szolgáltató és egyéb szervezet által
felállított - e rendelet szabályai szerinti engedéllyel, vagy bérleti szerződés alapján
kihelyezett - tábla.
h./ Közérdekű információt tartalmazó tábla: Az önkormányzat, kulturális, közművelődési és
turisztikai szervezetek és események, valamint Önkormányzati intézmények, turisztikai
útbaigazító, közérdekű információt- a lakosság és a vendégek információval való ellátását szolgáló tábla.
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i./ várakozóhelyet jelző tábla: olyan a KRESZ hatálya alá nem tartozó közlekedési célt
szolgáló járművek megállóhelyét jelző tábla, amely fogatolt – állati erőt hasznosító – jármű,
városnéző kisvonat által szállított utasok fel- és leszállóhelyéül szolgál.
3.§.4
/1/ Zalakaros város közigazgatási területén közterületen - a /3/ bek-ben meghatározott táblák
kivételével - csak e rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott formátumú, a 2.§. /1/bek
szerinti méretű egységes tábla helyezhető el közterület-használati engedély alapján.
/2/ Külön engedéllyel – önkormányzati érdekre tekintettel – a képviselőtestület felmentést
adhat.
5

/3/ E rendelet 2.§. /2/bekezdésének i.) pontjában meghatározott várakozó hely táblaként csak
az e rendelet 4. számú mellékletében meghatározott méretű és formátumú tábla helyezhető el.
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a./ A I. fokú közlekedési hatóság által meghatározott helyen elhelyezett várakozó helyet jelző
– közterület használati engedéllyel rendelkező - tábla csak közérdekű információt –
menetrendet, útvonalat - tartalmazhat, üzleti információt nem.
b./ Közérdekű várakozóhelyet jelző táblával együttesen elhelyezhető – közérdekű információt
tartalmazó – kiegészítő tábla a menetrenden kívül a szolgáltatás árát, kedvezményeket,
valamint a szolgáltató által szervezett programokat tartalmazhatja- 3 nyelven - az utazók
teljes körű tájékoztatása érdekében.
c./ Közös megálló esetén külön-külön, egymástól 5-5 m távolságra helyezhető el a megállót
jelző tábla, a fentiekben meghatározott méretű kiegészítő - információt tartalmazó táblával
együtt, figyelemmel az a./ pontban meghatározottakra.
A I. fokú közlekedési hatóság által meghatározott helyen elhelyezett várakozó helyet jelző –
közterület használati engedéllyel rendelkező - tábla csak közérdekű információt –
menetrendet, útvonalat - tartalmazhat, üzleti információt nem.
4.§
/1/ Óriástáblákat és vagy nagytáblákat belterületen csak
a/ épületek homlokzatain
b/ legalább 2,00 m magas támfalon, kerítéseken
c/ a tábla felső élénél magasabbra nőtt fákból álló erdősávok mellett, külterületen pedig az
illetékes útkezelő előírásainak megfelelő helyen szabad elhelyezni
d/ az Önkormányzat tulajdonában álló területen bérleti szerződés alapján.
/2/ kis és közepes méretű táblákat az építésügyi szabályok szerint:
a/ épületek homlokzatain, tetőzetén
b/ építési telkeken önállóan
c/ támfalakon, kerítéseken
d/ kerítéskapuk felett
e/ közterületi korlátokon
f/ közműoszlopokon
g/ önálló hirdető-berendezésként
lehet elhelyezni.
/3/ Közterületeken önálló hirdető-berendezést vagy táblát csak a jelen rendeletben leirt célra
és módon szabad elhelyezni.
5.§.
A városban telephellyel rendelkező szervezetek, vállalkozók reklám-, tájékoztató-,
iránymutató és figyelemfelhívó /megállapító/ tábláit, berendezéseit közterületen csak a
következők szerint szabad elhelyezni:
a/ Egy közterületi szakaszon vagy egy csomópontban csak egységesen kialakított
táblaegyüttes létesíthető.

b/ A telephely előtt csak akkor szabad önálló táblát, figyelemfelhívó berendezést felállítani,
ha ezt a közlekedés biztonsága, e közterület állapota lehetővé, illetve a telephely előtti fasor
indokolttá teszi.
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c/ A városközponti területén táblákat - az 2.§. /2/bekezdés h./ pontjában meghatározott
közérdekű információt tartalmazó tábla kivételével - elhelyezni nem szabad.
d./ Egy szolgáltató maximum 5 db táblát de legfeljebb 12 nm felületet bérelhet, használhat.
e./egy területen belül (csomópontonként) vagy egymástól 50 méteren belül csak azonos
méretű tábla legyen elhelyezhető, a megfelelő arculati elemekkel 1. sz. melléklet szerint.
f./ A települést jelző táblától 50 m-en belül reklámtáblát nem lehet elhelyezni.
6. §.
Zászlók, lobogók az épületeken, építési telkeken, közműoszlopokon és közterületen
zászlórudakon helyezhetők el.
7. §.
/1/ Szálláshely szolgáltatást reklámozni csak a Polgármesteri Hivatal által – térítés ellenében
rendelkezésre bocsátott - hirdető-berendezéssel vagy 2.§. szerinti táblával lehet.
Közterületen tilos szállásférőhelyet reklámozni autóban elhelyezett vagy kézben tartott
felirattal, vagy a vendégek megszólításával, zaklatásával.
/2/ A szállásférőhelyekre legfeljebb 1,0 m2 nagyságú, a közterületbe nem nyúló táblákkal
szabad a figyelmet felhívni, melyek elhelyezésére e rendelet előírásai valamint az építésügyi
szabályok vonatkoznak.
/3/ Az /1/ bekezdés szerinti tábla elhelyezésének helyét utcasarokra is kérhetik.
8. .§.
/1/ E rendelet 2.§. szerinti mozgatható /a talajhoz, burkolathoz nem rögzített/ hirdetőberendezés közterületen csak a közterület-használati engedély alapján a
a/ kereskedelmi és szolgáltató üzletek előtt, kizárólag az üzlet nyitvatartási ideje alatt
b/ alkalmi rendezvények hirdetésére e rendelet szabályai szerint történhet,
/2/ A mozgatható hirdető-berendezések minden oldalának esztétikusnak kell lennie.
/3/ A mozgatható hirdető-berendezésnek önállóan meg kell állniuk, azokat nem szabad fához,
közlekedési tábla oszlopához, kandeláberhez, kerékpártartóhoz, padhoz és más közterületi
berendezéshez kötözni, támasztani.
9.§.
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/1/ Egy épületen vagy építési telken elhelyezett cégtábláknak, reklámfeliratoknak, különböző
tábláknak, falra festett hirdetéseknek, ábráknak egymással, valamint az épület tömegével,
homlokzatképzésével összhangban kell lennie.
/2/ Egy egyedi építési telken önállóan csak egy hirdető-berendezés állhat. A tömbtelkeken
több hirdető-berendezés is állhat, de azoknak formailag összhangban kell lenniük.
10. §.
A tájékozódással, idegenforgalommal, a helyi közélettel, a lakossági apróhirdetésekkel és a
választásokkal összefüggő táblák, térképek, hirdetőszekrények helyét a 3. §.előírásainak
figyelembevételével, az érdekelt szakmai, társadalmi és politikai szervezetek véleményének
meghallgatása után a polgármester jelöli ki.
11. §.
/1/ Az utak mentén legfeljebb 50,00 m-enként – a KRESZ táblák takarása nélkül - szabad
hirdető-berendezést felállítani.
/2/ Kerítésenként, korlátokon, tűzfalakon csak egységes elrendezésű, összehangolt méretű
táblákat lehet elhelyezni
/3/ A közműoszlopokon egy-egy utcaszakaszon csak egységes megjelenésű és elrendezésű
táblákat szabad elhelyezni.
/4/ A közterületi hirdető-berendezések és táblaegyüttesek elhelyezését, építési és kertészeti
tervvel kell megalapozni, magánterületeken építési engedélyezési eljárásra vonatkozó
jogszabályok alapján kell eljárni.
/5/ A hirdető-berendezések karbantartásáról azok tulajdonosai kötelesek folyamatosan
gondoskodni. Az elhanyagolt, tönkrement hirdető-berendezéseket, ha azok tulajdonosai
felszólítás ellenére sem teszik rendbe, az ingatlan tulajdonosa köteles eltávolítani.
/6/ Hirdető berendezések /tábla, oszlop, szalag, stb. / az úttest szélétől az útkezelő által előirt
távolságon, az úttest szintjétől az útkezelő által előirt magasság, 3,00 m felett, KRESZ táblától
számítva 50,00 m-en túl helyezhetők csak el.
12.§.
/1/ Plakátokat, falragaszokat
a/ az erre a célra felállított táblákon, oszlopokon
b/ támfalakon, kerítéseken
c/ épületeken /falakon, ablakban, ajtón/
szabad elhelyezni, a tulajdonos /használó/ engedélyével.
/2/ Tilos plakátokat, falragaszt elhelyezni
a/ műemlék jellegű épületeken és kerítéseken

b/ a helyi védelem alatt álló épületeken és kerítéseken
c/ a tömegközlekedési váróhelyiségek tetőzetén, falán, ablakán, ajtaján
d/ a közmű építményeken /transzformátorház, szivattyúház, telefonalközpont,
kapcsolószekrény, stb./ és közműoszlopokon, és KRESZ TÁBLÁK oszlopain
e/ a közterületi berendezéseken /pad, szemétgyűjtő, konténer, ivókút, zászlórúd, emlékmű,
szobor, stb./
/3/ Kisméretű /legfeljebb A4-es/ hirdetések, reklámok kizárólag az erre a célra felállított
táblákon, hirdetőszekrényekben és épületek ablakaiban helyezhetők el, kivéve a /2/
bekezdésben említett épületek, építmények ablakait.
/4/ Szórólapot csak engedélyezett rendezvényre és természetes személynek személyesen
átadva lehet teríteni.
12. §.
/1/ A hirdető-berendezések, plakátok, stb. elhelyezésének e rendelet által való lehetővé tétele
nem mentesít a szükséges hozzájárulások /tulajdonosi, útkezelői, más szakhatósági/ és
engedélyek /építési/ beszerzése alól.
/2/ E rendelet előírásain túl be kell tartani:
a/ az Országos Építésügyi Szabályzat
b/ az építési engedélyezési eljárásról szóló miniszteri rendelet
c/ a helyi városrendezési és védelmi előírásokról szóló Önkormányzati rendelet
d/ a közterület-használati díjakról szóló miniszteri rendelet
e/ a közlekedéssel kapcsolatos jogszabályok
f/ a belföldi reklám- és hirdetési tevékenységről szóló jogszabályok
g/ a műemlékekkel kapcsolatos jogszabályok
h/ az országgyűlési képviselők, valamint a helyi Önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló törvények
i./ Nemzeti Közútkezelő Hatóság
idevonatkozó előírásait.
13. §.
/1/ - /2/ 7
/3/ A közterületen engedély nélkül elhelyezett táblákat, feliratokat és plakátokat a
Polgármesteri Hivatal eltávolíttathatja, ha a tulajdonos a felhívástól számított 8 napon belül
nem távolítja azt el.
/4/ Az ismert vagy utólag jelentkező tulajdonost a közterület-használati díj mellett – az
esetleges szabálysértési eljárástól függetlenül – az eltávolítási, szállítási, tárolási és őrzési
költségek megfizetésére is kötelezni kell.
14. §.
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Hatályon kívül helyezte a 24/2012. (V.31.) Ör. 1/b. §-a

/1/ E rendelet 2010. augusztus 1.napján lép hatályba. Az 1/2011. (I.10.) sz számú rendelettel
módosított rendelkezések 2011. január 10. napján lépnek hatályba.
/2/ Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a táblák. feliratok, plakátok elhelyezésének
szabályozásáról szóló 12/1997. /VIII.12./ számú rendelet hatályát veszti.
/3/ Az e rendelet előírásainak meg nem felelő hirdető-berendezéseket legkésőbb 2010.
augusztus 15-ig kell eltávolítani.

Szirtes Lajos
polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
aljegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2010. június 11.
Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

1. sz melléklet:
Csomóponti táblák száma és mérete :
ezek önkormányzati tulajdonban lévő táblák, melyeken a használók 1-1 m2 hirdetési felületet
bérelnek, egyesek több külön csomópontban is. .Kivételesen van aki egy csomópontban több
felületet is bérel:
- Fő út-Zrinyi utcai zalakomári elágazó
6 … db …2x3 méretű tábla.
- Bodahegyi út-Termál utca elágazás
6…. db ……1m2…….méretű tábla
- Panoráma utca-Termál utca kereszteződés
…6…db …1 m2……….méretű tábla
Termál utca – Park utca kereszteződés
6 db. 1 m2 méretű tábla
Park utca – Zalagyöngye utca elágazás
3 db. 1 m2-méretű tábla
Termál utca páros oldal, Árpád szoborral szemben
2 db. 1 m2 méretű tábla.

2. számú melléklet
E rendelet alkalmazásában Zalakaros Város Központi területe
1/ A Gyógyfürdő tér és a Disz tér teljes területe
2/ Bodahegyi utca a Jegenye sori elágazóig
3./ Szent István tér
4./ Hősök tere
5./ Isteni irgalmasság valamint a Szent Anna templom közvetlen környezete (50 m sugarú
kör.)
6./ Arborétum határoló területei
7./Isteni irgalmasság templom és a Gyógyfürdő tér közötti szakasz.

3. számú melléklet
Egységes táblák előírásai:
Anyaga: 10 mm-es, kültéri habosított PVC ,Alumínium szendvicslemez (pl.: dimond)
2 mm-es alumínium lemez ,duplán érhajlított, interezett alu. lemez
Formátum tartalma:
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4. sz. melléklet

A táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról szóló rendelet 3.§. /3/
bekezdésében meghatározott várakozó hely táblára vonatkozó előírásokat az alábbiak szerint
állapítja meg:
1. A közérdekű várakozóhelyet jelző tábla
- mérete a 83/20004. GKM rendelet szerint 60 X60 cm,
- a tábla szegélye kék szinű 60 mm
- táblán kizárólag a kisvonatok fényképe szerepelhet, 54 X 54 cm méretben
2. a közérdekű várakozóhelyet jelző táblával együttesen elhelyezhető – közérdekű információt
tartalmazó - kiegészitő tábla mérete 50X 100 cm nagyságú.
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