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Celldömölk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

 24/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete 

a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának 

követelményeiről 

 

 

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről 

szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

törvény 16. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

E rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki (amely) Celldömölk város 

közigazgatási területén reklámot, plakátot tesz közzé, reklámhordozót, cégért tart fenn, 

helyez el, valamint reklámot, plakátot, reklámhordozót, cégért kíván elhelyezni vagy 

ilyen céllal felületet alakít ki. 

 

2. § 

 

E rendelet alkalmazásában: 

a) Cégér: az adott épületen a benne folytatott mesterségre vagy tevékenységre 

utaló tárgyat, figurális elemet, címerszerű ábrát tartalmazó épülettartozék, mely 

általában merőleges a homlokzatra 

b) Cégtábla: A cég nevét vagy egyéb adatait is feltüntető tábla. 

c) Címtábla: intézmény, vállalkozás nevét, és/vagy egyéb adatait  feltüntető tábla. 

d) Hirdetmény: minden olyan közérdekű tájékoztatás, információ, amely a 

lakosság, turisták részére közérdekű információt biztosít. 

e) Fényreklám: reklám megjelenítésére alkalmas világító reklámberendezés 

f) Hirdető-berendezés: minden olyan hordozó eszköz vagy információk tárolására 

is alkalmas berendezés, amely kialakításától, anyagától, méretétől, továbbá 

elhelyezése módjától függetlenül hirdetmény megjelenítésére szolgál. 

g) Megállító tábla: általában mozgatható, mobil hirdetőtábla, vendéglátó, 

kereskedelmi, szolgáltató stb. elé a közterületre kihelyezett egy vagy kétoldalú 

hirdető tábla. 

h) Molinó:építményen vagy építmények illetve fák vagy oszlopok között 

kifeszített, rögzített írásos vagy képi információt tartalmazó reklámhordozó. 

i) Útbaigazító táblarendszer: elsősorban közérdekű, idegenforgalmi valamint 

közművelődési célok elérését segítő egységes felépítésű táblacsoport 
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3.§ 

 

(1) A település beépítésre szánt területén csak a környezet arculatához illeszkedő, 

esztétikus hirdető-berendezés, egyéb reklámhordozó, tájékoztató (információs) 

rendszer egységes koncepció alapján helyezhető el, az e rendelet szerinti 

Településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően. 

(2) A kihelyezett reklámhordozón tartós kivitelben és olvasható mértékben fel kell 

tüntetni a tulajdonos nevét (megnevezését) és címét (székhelyét). Az adatokban 

bekövetkezett változásoknak megfelelően a feliratot két héten belül módosítani 

kell. 

(3) A település területén 6 m2-nél nagyobb reklámhordozó nem létesíthető. 

Nagyobb reklámfelület nyerése érdekében a reklámhordozó nem sorolható, 

tömbösen nem telepíthető 

(4) A település területén az épületek tetőzetén reklámhordozók, fényreklámok nem 

helyezhetők el. 

(5) A reklámoknak, reklámhordozóknak az építmény karakteréhez, tagozataihoz, 

színezéséhez, arányrendszeréhez igazodónak kell lennie és még részben sem 

takarhatják az épület nyílászáró szerkezetét, párkányát, korlátját és egyéb 

meghatározó építészeti elemét. 

(6) A helyi értékvédelmi területen rendeltetési egységenként – több rendeltetési 

egység esetében egymással összhangban kialakított – legfeljebb 1-1 db, 

legfeljebb 1,0 m² méretű hirdetőeszköz helyezhető el egységes információs 

rendszer részeként, a homlokzati arányokat figyelembevevő méretekkel, 

közvetlenül a rendeltetési egységen. 

(7) A helyi értékvédelmi területen fényreklám nem létesíthető. 

(8)  A fesztiválokról, rendezvényekről, valamint a város által támogatott kulturális  

programokról való tájékoztatás érdekében reklám és reklámhordozó az alábbiak 

szerint helyezhető el: 

a) a megtartásra kerülő rendezvényekhez kapcsolódó helyszínen, 

ideiglenes elhelyezésű kioszkok, pavilonok, sátrak egy oldalfelületén, 

b)  a rendezvény környezetében lévő közterület – a közúti közlekedésről 

szóló törvényben leírtak figyelembe vétele mellett - felett átfeszített 

molinón, legkorábban a rendezvényt egy héttel megelőzően, és 

legkésőbb a rendezvényt követő egy hétig. 

(9)   Az épületeken elhelyezhető cégérek,  cégtáblák, cégfeliratok szerkezeteinek, 

felülete rikító színű, káprázást okozó, illetve fényvisszaverő kialakítású nem 

lehet, az összképben zavaró hatás nem engedhető meg. 

(10)    Az elhasználódott, felújítandó, aktualitását vesztett hirdető-berendezést, egyéb 

reklámhordozót, tájékoztató (információs) rendszert, cég-, címtáblát, cégért a 

tulajdonosnak 30 napon belül el kell távolítania. A reklámhordozó akkor 

tekinthető eltávolítottnak, ha nem csak a hirdetőfelület, hanem annak 

tartószerkezete is (alapozással együtt) lebontásra kerül. Amennyiben a 

tartószerkezet vagy annak egy része nem kerül elbontásra, a hirdetési célú 

berendezést meglévőnek kell tekinteni. 

(11)     Közterületről látható magánterületen az 4,0 m2-es nagyságot meghaladó,   

            hirdető-berendezés, cég-, címtábla, cégér nem helyezhető el. 



3 
 

(12)     Fényreklám, fényfeliratok kialakítására vonatkozó előírások: 

a)        csak alacsony fényintenzitásúak lehetnek, 

b)        nem alakíthatók ki villogó effektussal, változó futófénnyel,  

 változó  szöveg-, vagy ábra animálással, fény- és filmvetítéssel  

 illetve 

c)         a lakások, intézmények rendeltetésszerű használatát nem  

 zavarhatja. 

(13)    Reklámcélú védőháló, illetve ponyva – az építés, felújítás ideje alatt, az építési 

naplóban igazoltan – épületállványon elhelyezhető. Továbbá a felületen az 

építkezésre vonatkozó tájékoztatás, épületterv, látványterv tüntethető fel, az 

építési tevékenység időtartamára. 

(14)    Épülethomlokzaton, kerítésen 1,0 m2-t meg nem haladó cég-, címtábla, ill. 

kulturális rendezvényt (művelődési ház, mozi stb.) hirdető plakát 

gépjárműforgalmat nem zavaró elhelyezéssel és mérettel helyezhető el. 

(15)    Homlokzatokra merőlegesen elhelyezett cégér oldalanként legfeljebb 0,5 m2 

felülettel és 0,3 m szerkezeti vastagsággal alakítható ki. 

 

4.§ 

 

(1) Helyi népszavazás, rendezvény, vagy a település szempontjából jelentős 

eseményről való tájékoztatás érdekében az esemény napját megelőző 3 naptári hét 

időszakban az eseményre vonatkozó reklámhordozó, reklám, molinó transzparens, 

hirdetmények közterületen illetve magán területen is elhelyezhetők. 

(2)  A polgármester jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás érdekében, a 

jelentősnek minősített esemény időtartamára, legfeljebb azonban valamennyi 

jelentős esemény esetén, együttesen naptári évente tizenkét hét időtartamra a 

vonatkozó jogszabályok szerint településképi bejelentési eljárásban eltérést 

engedélyezhet a reklám közzétevője számára. 

(3) A polgármester döntése nem pótolja, illetve helyettesíti a reklám közzétételéhez 

szükséges, jogszabályban előírt egyéb hatósági engedélyeket, melyeknek a 

beszerzése a reklám közzétevőjének feladata. 

(4) A reklám közzétevője az eltérést a településképi bejelentési eljárás lefolytatására 

irányuló írásbeli kérelmével kezdeményezheti. 

(5) Pályázati forrásból megvalósuló építmény esetében az előírt tájékoztatási 

felületként 

a) az építés ideje alatt a telken belül elhelyezett, a pályázati kiírás szerinti 

méretű tájékoztató tábla, 

b) a létesítmény átadása után legfeljebb a pályázati kiírás szerinti méretű 

tájékoztató tábla a homlokzaton, vagy a létesítmény előkertjében elhelyezve 

– a pályázati kiírás szerinti időszakra – létesíthető. 
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5. § 

 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Celldömölk, 2017.december 20. 

 

 

 

Fehér László                                                                            Farkas Gábor 

polgármester                                                                                           jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2017. december 21. 

 

 

          Farkas Gábor 

              jegyző 


