
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 
6/1997.(VI.16.) rendelete 

a táblák feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról1 
egységes szerkezetben a 7/2002.(III.13.) sz., a 11/2004.(IV.27.) és a 

9/2012.(VI.22.) számú rendeletekkel 
 
 

Harkány Város Képvisel -testülete az Alkotmány 44/A §. (2) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, a település küls  esztétikus képének befolyásolása érdekében a 
közterületekr l látható táblák, feliratok, plakátok elhelyezését - azok pontos tartalmától 
függetlenül - a következ képpen szabályozza:2 

1.§.3 
E rendelet hatálya Harkány város közigazgatási területén kiterjed azokra a hirdet -
berendezésekre, táblákra, feliratokra, falragaszokra, plakátokra, amelyek közterületen vannak, 
vagy közterületr l láthatók, kivéve: 
a) a KRESZ hatálya alá tartozó táblákat, feliratokat, jelzéseket, 
b) a közlekedési állomások, megállóhelyek tábláit, feliratait, 
c) a településrészek, közterületek névtábláit, a házszámokat és a lakások névtábláit, 
d) a biztonsági (balesetmegel , veszélyjelz , t zvédelmi stb.) táblákat, feliratokat, jelzéseket. 

2.§. 
(1) Egyoldalas óriástáblákat belterületen csak úgy szabad elhelyezni, felszerelni, hogy a hátsó 
oldalukat épület, támfal, földpart vagy növényzet takarja. 
(2) Kétoldalas óriástáblák elhelyezését belterületen építészeti és (kertészeti) tervvel kell 
megalapozni. 
(3) Óriástáblákat külterületen az illetékes útkezel  el írásainak megfelel  helyen szabad 
elhelyezni. 

3.§. 
(1) Hirdet - és reklámtáblákat, feliratokat, fényreklámokat: 
a) épületek homlokzatain, tet zetén, 
b) építési telkeken önállóan, 
c) támfalakon, kerítéseken, 
d) kerítéskapuk felett, 
e) közterületei korlátokon, 
f) közm oszlopokon, 
g) önálló hirdet -berendezésként 
lehet elhelyezni. 

4.§.4 
A városban telephellyel rendelkez  szervezetek, vállalkozók reklám-, tájékoztató-, iránymutató 
és figyelemfelhívó (megállító) tábláit, berendezéseit közterületen csak a következ k szerint 
szabad elhelyezni: 
a) Egy közterületi szakaszon, vagy egy csomópontban csak egységesen kialakított tábla együttes 
létesíthet . 
b) A telephely el tt csak akkor szabad önálló táblát, figyelemfelhívó berendezést felállítani, ha 
ezt a közlekedés biztonsága, a közterület állapota lehet vé, illetve a telephely el tti fasor 
indokolttá teszi. 

5.§. 
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(1) Hirdet szalagot (transzparenst) csak 
a) a reklámozott ingatlan el tt, 
b) a reklámozott ingatlanhoz vezet  mellékút leágazásánál, a másik úton, 
c) nagyobbszabású alkalmi rendezvények alkalmával a szükség szerinti helyeken, 
d) választási hirdetés céljára - a politikai szervezetekkel való el zetes egyeztetés után- a jegyz  
által kijelölt helyeken. 
(2) Zászlók, lobogók az épületeken, építési telkeken, közm oszlopokon és közterületi 
zászlórudakon helyezhet k el. 

6.§. 
(1)A szállásfér helyek közterületen való hirdetésére a 4.§. el írásait kell alkalmazni. 
(2) Szállásfér helyek ideiglenesen gépjárm re szerelt, gépjárm vön vagy járm ben elhelyezett, 
kézben tartott vagy személyen elhelyezett hirdet -berendezéssel reklámozni tilos. 
(3)5 Tilos a szálláshelyek és azok szolgáltatásainak reklámozása közterületen a vendégek 
(idelátogatók) megszólításával, zaklatásával. 
 

7.§. 
(1) Mozgatható (a talajhoz, burkolathoz nem rögzített) hirdet -berendezés közterületen csak: 
a) kereskedelmi és szolgáltató üzletek el tt, kizárólag az üzlet nyitvatartási ideje alatt, 
b) alkalmi rendezvények hirdetésére, a jegyz  által kijelölt helyeken, 
c) választási hirdetések céljára - a politikai szervezetekkel való el zetes egyeztetés után - a 
jegyz  által kijelölt helyeken 
helyezhet  el úgy, hogy ne zavarja sem a közlekedést, sem a közterület tisztán és rendben 
tartását. 
(2) A mozgatható hirdet -berendezések minden oldalának esztétikusnak kell lennie. 
(3) A mozgatható hirdet -berendezéseknek önállóan meg kell állniuk, azokat nem szabad fához, 
közlekedési tábla oszlopához, kandeláberhez, kerékpártartóhoz, padhoz és más közterületi 
berendezéshez kötözni, támasztani. 

8.§. 
Egy épületen vagy építési telken elhelyezett cégtábláknak, reklámfeliratoknak, különböz  
tábláknak, falra festett hirdetéseknek, ábráknak egymással, valamint az épület tömegével, 
homlokzatképzésével összhangban kell lennie. 

9.§. 
A tájékozódással, idegenforgalommal, a helyi közélettel, a lakossági apróhirdetésekkel és a 
választásokkal összefügg  táblák, térképek, hirdet szekrények helyét a 3.§. el írásainak 
figyelembe vételével, az érdekelt szakmai, társadalmi és politikai szervezetek véleményének 
meghallgatása után a jegyz  jelöli ki. 

10.§. 
(1)6 A város közterületein - az óriástáblák vagy a tábla-együttesek kivételével - nem szabad 
olyan táblát vagy hirdet berebdezést felállítani, amelynek egy-egy oldalán 2,0 m2-nél nagyobb 
hirdet felület van. 
(2) Az utak mentén, közlekedés zavarása nélkül, legfeljebb 50,0 m-enként - a KRESZ táblák 
takarása nélkül szabad hirdet -berendezést felállítani. 
(3) Kerítéseken, támfalakon, t zfalakon csak egységes elrendezés , összehangolt méret  táblákat 
lehet elhelyezni. 
(4) A közm oszlopokon, egy-egy utcaszakaszon csak egységes megjelenés  és elrendezés  
táblákat szabad elhelyezni. 
(5) A közterületi hirdet -berendezések és tábla-együttesek elhelyezését építészeti és kertészeti 
tervvel kell megalapozni. 
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(6) A hirdet -berendezések karbantartásáról azok tulajdonosai kötelesek folyamatosan 
gondoskodni. Az elhanyagolt, tönkrement hirdet -berendezéseket, ha azok tulajdonosai 
felszólítás ellenére sem teszik rendbe, az ingatlan tulajdonosa eltávolíthatja. 
(7)  Hirdet -berendezések  (  tábla,  oszlop,  szalag,  stb.)  az  úttest  szélét l  az  útkezel  által  el írt  
távolságon, de legalább 1,00 m-en túl, az úttest szintjét l az útkezel  által el írt magasság, a 
járdaszintjét l országos közutaknál 4,50 m, a többi közútnál pedig 3,00 m felett, KRESZ táblától 
számítva 50,00 m-en túl, vasúti átjárótól számítva pedig 150,00 m-en túl helyezhet k csak el.  

11.§. 
(1) Plakátokat, falragaszokat 
a) az erre a célra felállított táblákon, oszlopokon, 
b) támfalakon, kerítéseken,  
c) épületeken (falakon, ablakban, ajtón) 
d) központi helyen korlátozottan 
szabad elhelyezni. 
(2) Tilos plakátot, falragaszt elhelyezni 
a) m emlék jelleg  épületeken és kerítésükön, 
b) a helyi védelem alatt álló épületeken és kerítésükön, 
c) a tömegközlekedési váróhelyiségek tet zetén, falán, ablakán, ajtaján, 
d) a közm építményeken (transzformátorház, szivattyúház, telefonközpont, kapcsolószekrény 
stb.), 
e) a KRESZ-táblák oszlopain és a közm oszlopokon (kandeláberen, villanyoszlopon, 
telefonoszlopon stb.) 
f) a közterületi berendezéseken (pad, szemétgy jt , konténer, ivókút, zászlórúd, emlékm , 
szobor stb.), 
g) választással kapcsolatban önkormányzati intézmény épületén vagy azon belül, kivéve az 
intézmény vezet jével kötött megállapodás alapján, az intézményvezet  által megjelölt helyen a 
választási gy lés id tartama alatt ingyenesen, azon túl az intézményvezet  által meghatározott 
díj ellenében. 
h) fákon 
i) Kisméret  (legfeljebb A 4-es ) hirdetések, reklámok kizárólag az erre a célra felállított 
táblákon, hirdet szekrényekben és épületek ablakaiban helyezhet k el, kivéve a (2) bekezdésben 
említett épületek, építmények ablakait. 

12.§. 
E rendelet alkalmazása szempontjából: 
a) Óriástábla: 2,0 m2-nél nagyobb felület , állandó hirdetés vagy pedig cserélhet  óriásplakát 
felragasztása céljára szolgáló hirdet -berendezés. 
b) Hirdet -berendezés: Olyan síkbeli (falon, kerítésen elhelyezett, vagy önálló tábla) vagy tér- 
beli (hirdet oszlop, hirdet szekrény stb) berendezés, amely hirdetések, reklámok elhelyezésére 
szolgáló felülettel, vagy kirakattal rendelkezik. 
c) Közterületi szakasz: Két útkeresztez déssel határolt, legalább 100,0 m hosszú útszakasz,  
vagy összefügg  tér. 
d) Csomópont: Közlekedési csomópont, vagy tér és annak legalább 50,0 m-es körzete. 
e) Tábla-együttes: Vagy egy közös vázra felszerelt, egységes táblákból álló, vagy pedig bizonyos 
rendszer szerint elhelyezett, különálló, de teljesen egyforma táblákból álló együttes. 
f)7 A város központi területe: Kossuth L.utca (Ady E.úttól Bartók B.útig) 
Ady E.utca (Rózsa F.úttól Kossuth L.útig) 
Bajcsy-Zsilinszky utca 
Erkel Ferenc tér 
Liszt Ferenc tér 
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Siklósi közút mindkét oldala (Rózsa F.utcától belterületi határig) 
48-as tér (május 01.-szeptember 30.) 
MÁV Gyógyház”D”-i oldala (volt piactér) 
Rózsa Ferenc utca (ABC - Ságvári u.) 
Bartók Béla utca 
Zsigmondy sétány 
g) Összhang: A környezet mesterséges (épület, épületrész, hirdet -berendezés stb.) és 
természetes (terepalakulat, növényzet) elemeinek az alakok, arányok, színek által meghatározott 
olyan kapcsolata, amely esztétikai szempontból az emberek többsége számára elfogadható. 
Az engedélyezési eljárás során ezt - szükség esetén szakért k bevonásával - a jegyz  mérlegeli.  
h) Egységesség: Azonos formai elvek alapján, azonos elemek felhasználásával készült (nem 
feltétlenül egyforma részekb l álló) együttes. 
 

13.§ 
(1) A hirdet -berendezések, plakátok stb. elhelyezésének a rendelet által való lehet vé tétele nem 
mentesít a szükséges hozzájárulások (tulajdonosai, útkezel i, más szakhatósági ) és engedélyek 
(építési ) beszerzések alól. 
(2) E rendelet el írásain túl be kell tartani 
a) az Országos Építésügyi Szabályzat, 
b) az építési engedélyezési eljárásról szóló miniszteri rendelet, 
c) a közterület használatáról, védelmér l és díjáról szóló önkormányzati rendeletet 
d) a közlekedéssel kapcsolatos jogszabályokat 
e) a belföldi reklám- és hirdetési tevékenységr l szóló jogszabályokat 
f) a m emlékkel kapcsolatos jogszabályokat 
g) az országgy lési képvisel k, valamint a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 
választásáról szóló törvények idevonatkozó el írásait is. 

14.§.8 
 

15.§. 
(1)E rendelet 1997.július hó 1.napján lép hatályba. 
(2)A visszavonásig szólóan engedélyezett és e rendelet el írásainak meg nem felel  hirdet -
berendezéseket legkés bb 1997.július hó 31.napjáig el kell távolítatni. 
 
Harkány,1997.június 16. 
 
 
Dr Kogler Tibor          Bédy István 
        jegyz            polgármester 
 
 
A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2012.VI.23. 

 
 

            dr. Bíró Károly 
        címzetes f jegyz  
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