
Sárbogárd Város Önkormányzat 
Képviselőtestületének 

28/2000. (X. 16.) K t r.  s z. rendelete 

a hirdető berendezések és hirdetmények elhelyezéséről 

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 
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 és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi 
hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 9. § (1) bekezdés 
j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 

Bevezető rendelkezések 

1. § A rendelet célja Sárbogárd Város történeti hagyományainak, építészeti értékeinek, 
idegenforgalmi nevezetességeinek védelme, valamint a város arculatának megőrzése 
érdekében a közterületeken és a közterületekről látható területeken, épületeken, építményeken 
a városképi, közlekedési és vagyonbiztonsági szempontok figyelembe vételével a hirdető 
berendezések és hirdetmények elhelyezésének szabályozása. 

Általános rendelkezések 

2. § E rendelet hatálya kiterjed: 
a) Sárbogárd Város közigazgatási területére ( továbbiakban település ),  
b) minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, 

aki/amely a város területén hirdető berendezést, hirdetményt kíván elhelyezni. 

Fogalom meghatározások 

3. § (1) A rendelet alkalmazása szempontjából hirdető berendezés 
a) cégér: valamely mesterség jelvényeként használt, rendszerint a műhely, üzlet bejárata 

fölé kifüggesztett tárgy vagy címszerű ábra 
b) cégtábla: kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás célját szolgáló helyiségegyüttes nevét 

és az ott folyó tevékenységet a bejáratnál feltüntető tábla 
c) címtábla: intézmény, váll lakozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető tábla (névtábla) 
d) hidetőoszlop: plakátok, hirdetések céljára szolgáló építmény 
e) hirdetőtábla: hirdetések, reklámok, közlemények kifüggesztésére használt tábla 
f) megállító tábla: nyitvatartási idő alatt az üzletek elé a közterületre kihelyezett mobil 

reklámtábla 
g) reklámgrafika: a reklámozás céljait szolgáló, bármely építési technológiával készített 

alapfelületre festéssel vagy azzal rokon technológiával (pl. színezett habarccsal) készített 
reklámcélú építmény, grafikai mű 



h) reklámtábla: valaminek a reklámozását szolgáló, nyilvános helyen elhelyezett (nagyobb) 
tábla 
i) hirdetmény: a falragasz, felirat, plakát, szórólap, értesítés, ábrázolás, tájékoztató, valamint 

választási hirdetmény és kampányanyag akár nyomdai úton, vagy házilag, illetve felfestéssel 
készül 
(2) Egyéb értelmező rendelkezések: 
a) lakott terület: a település területének a közlekedési hatóság által „lakott terület” közúti 

jelzőtáblával kijelölt része 
b) középület: állami, önkormányzati, társadalmi szervezetek, egyesületek, egyházak, 

alapítványok, társaságok, egyéni vállalkozók székházai, irodaházai. 

Hirdető berendezések elhelyezésének általános előírásai 

4. § (1) Hirdetmény 
a) csak vízzel oldódó ragasztóval rögzíthető 
b) csak a köztisztasági előírások szigorú betartása mellett terjeszthető 
(2) A hirdető berendezések kialakításának a közterület, épület, építmény karakteréhez, 

színezéséhez és arányrendszeréhez igazodónak kell lennie. 
(3) Közterületről két vagy több oldalról látható hirdető berendezés csak két vagy több oldali 

hirdető felülettel kerülhet kialakításra. 
(4) Hirdető berendezést úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a közterület illetve a 

szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, illetve közterület esetén a közterület 
fenntartási munkáit. 
(5) A hirdető berendezés közutak melletti elhelyezése esetén a külön törvény szabályait be 

kell tartani. 
(6) Nem helyezhető el hirdető berendezés 
a) közparkban 
b) közterületen álló fákon, padokon 
c) / cégér, cégtábla, címtábla, megállító tábla kivételéve / az elfogadott településrendezési 

terv lakóövezeteinek közterületein, kivéve ha a hirdetés önkormányzati vagy települési célt 
szolgál. 
d) emlékműveken 
e) szobrokon 
(7) Reklámgrafika nem létesíthető közterületi út, járda, gyalogút, kerékpárút szilárd 

burkolatán. 

Hirdető berendezések közterületen történő elhelyezése 

5. § (1)1 Közterületen hírdetőberendezést elhelyezni csak az egyéb jogszabályokban előírt 
engedélyek meglétével, közterülethasználati engedély birtokában és Sárbogárd Város 
Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 11/1997. (V. 21.) K t r.  s z. 
rendeletének szabályai szerint és a 3. számú mellékletében meghatározott közterület 
használati díj megfizetésével lehet. Helyi védelem alatt álló területeken, épületeken, 
építményeken hirdetőberendezés elhelyezéséhez a fentieken túl a főépítész hozzájárulása is 
szükséges. 
(2) Magántulajdonú ingatlanon közcélú hirdető berendezés felállításához be kel szerezni az 

önkormányzat hozzájárulását. 

                                                 
1 Módosította: 33/2005. (X. 24.) K t r.  s z. rendelet 1. §. 



(3)1 A közterület hírdetési célú használatára vonatkozó engedélyt Sárbogárd Város 
Polgármestere határozattal állapít meg. 
(4) A közterület használati jog másra át nem ruházható. 

A választással kapcsolatos hirdető berendezésekre és hirdetményekre vonatkozó külön 
szabályok 

6. § (1) A választással kapcsolatos hirdető berendezések és hirdetmények elhelyezése esetén 
e rendelet 4. § foglaltakat be kell tartani. 
(2) A választással kapcsolatos hirdető berendezések és hirdetmények elhelyezésénél nem 

kell közterületi használati megállapodást kötni az Önkormányzattal, így közterület használati 
díjat sem kell fizetni. 
(3) A választással kapcsolatos hirdető berendezések és hirdetmények elhelyezését be kell 

jelenteni a Polgármesteri Hivatalnak. 
(4) Egyebekben a választással kapcsolatos hirdető berendezések és hirdetmények 

elhelyezésénél a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény ide vonatkozó előírásai az 
irányadóak. 

Eljárási szabályok 

7. § (1) Hirdető berendezés elhelyezésére építési engedélyt kell kérni. 
(2)2 Az építési engedély kérelemhez a 45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 5. §-ában 

szabályozott dokumentáción kívül a jelen rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti hozzájárulást 
kell mellékelni. Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati 
hatósági ügy intézését és az eljárási cselekmények elektronikus úton történő végzését nem 
biztosítja. 
(3) Sárbogárd Város közigazgatási területén e rendelet hatálybalépésekor kint lévő és e 

rendelet rendelkezéseinek nem megfelelően kihelyezett hirdető berendezések vonatkozásában 
Sárbogárd Város Önkormányzata 2 hónap türelmi időt biztosít a hirdető berendezések 
tulajdonosai részére a hirdető berendezés eltávolítására, vagy a hirdető berendezés e 
rendeletnek megfelelő kihelyezésére. 
(4) A két hónap türelmi idő lejártakor e rendelet előírásainak nem megfelelően kihelyezett 

hirdető berendezések eltávolítására annak tulajdonosát jegyző felszólítja. A hirdető 
berendezés tulajdonosa a felszólítás kézhezvételét követő 8 napon belül köteles a hirdető 
berendezést az eredeti állapot helyreállításával saját költségén eltávolítani. 
(5)3 Amennyiben a hírdetőberendezés tulajdonosa a hírdetőberendezés eltávolítását a 

felszólítás ellenére nem hajtja végre, a jegyző a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján intézkedik a végrehajtásról. 
(6) A rendelet ezen paragrafusában meghatározott eljárások befejezéséig a hirdető 

berendezés tulajdonosának újabb hirdető berendezés elhelyezésére nem adható engedély. 

Záró rendelkezések 

8. § (1) Aki e rendelet 4-5. §-ában foglalt előírásokat megszegi szabálysértést követ el. 

                                                 
1 Módosította: 33/2005. (X. 24.) K t r.  s z. rendelet 2. §. 
2 Módosította: 33/2005. (X. 24.) K t r.  s z. rendelet 3. §. 
3 Módosította: 33/2005. (X. 24.) K t r.  s z. rendelet 4. §. 



(2) E rendelet 2000. november 01.-jén lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban levő 
ügyekben is alkalmazni kell. 

Sárbogárd, 2000. szeptember 27. 

Varnyu Péter sk. 
polgármester 

Vargáné Krupa Rozália sk. 
jegyző 

Kihirdetve: 2000. október 16. 

 Vargáné Krupa Rozália sk. 
jegyző 

 
 


