Balatonboglár Város Önkormányzata
28/2001. (VI. 29.) KT. számú rendelete
a táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról
A módosításokkal egységes szerkezetben. 2016 02. 22.
.
Balatonboglár Város Képviselő-testülete a város külső képének befolyásolása érdekében a
közterületekről látható táblák, feliratok, plakátok elhelyezését - azok pontos tartamától függetlenül - a
következőképpen szabályozza:
1. §
E rendelet hatálya Balatonboglár 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,
c) a településrészek, közterületek névtábláit, a házszámokat és a lakások névtábláit,
d) a biztonsági (balesetmegelőző, veszélyjelző, tűzvédelmi, stb.) táblákat, feliratokat, jelzéseket.
2. §1
(1) Balatonboglár város közterületein bármilyen hirdetőberendezés - tábla, felirat, plakát –
továbbá a közterületen leállított járműre a rendeltetés szerinti felépítmény részét nem képező
felületre szerelt reklámtábla csak közterület-bérleti szerződés birtokában helyezhető el.
(2) A kérelmeket írásban kell benyújtani a polgármesterhez, vagy elektronikusan az
önkormányzat hivatalos - balatonboglar@somogy.hu - elektronikus levélcímén.
(3) A kérelemben meg kell jelölni hirdetőberendezés elhelyezésének tervezett helyét, méretét, a
talajhoz rögzítésének módját. A kérelemhez mellékelni kell a tervezett elhelyezés helyszínrajzát
olyan léptékben, hogy abból a hirdetőberendezés által elfoglalt közterület helye és a
hirdetőberendezés elhelyezkedése megállapítható legyen. A helyszínrajz alapjául szolgáló –
nagyítható, másolható és nyomtatható - térkép a Balatonboglár Közös Önkormányzati
Hivatalban3, valamint az önkormányzat hivatalos - www.balatonboglar.hu - honlapján a rendeletek
között a helyi építési szabályzat mellékletét képező „szabályozási terv” elnevezés alatt érhető el.
(4) Amennyiben a kérelemben megjelölt hirdetőberendezés elhelyezése nem ütközik e rendelet,
vagy magasabb szintű jogszabály rendelkezésébe, és nem akadályozza aránytalanul a közterület
más részeinek használatát, a polgármester a kérelmezővel közterület-bérleti szerződést köt. A
közterület-bérleti szerződésen fel kell tüntetni a közterület-bérleti díj megfizetésére vonatkozó
záradékot.
(5) A kérelmező által benyújtott – a polgármester által záradékolt – helyszínrajz a közterületbérleti szerződés mellékletét képezi, amelyet a bérlő az ellenőrző önkormányzati szervek
felhívására köteles felmutatni.
(6) A közterület-bérleti szerződés érvényességi feltétele a közterület-bérleti díj megfizetésére
vonatkozó záradék.
(7) A közterület-bérleti díj megfizetése történhet az önkormányzat 12072514-0100046300100001 számú „költségvetési elszámolási számla” elnevezésű számlájára való átutalással,
készpénzátutalási megbízással, vagy a Balatonboglár Közös Önkormányzati Hivatal4
pénztárába történő befizetés útján. A polgármester a közterület-bérleti díj igazolt megfizetése
esetén haladéktalanul ellátja a közterület-bérleti szerződést a közterület-bérleti díj megfizetésére
vonatkozó záradékkal.
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2/A.§5
Nem helyezhető el reklám berendezés és hirdetmény:
1) a város területén lévő országos jelentőségű közutak mentén, kivéve a közlekedési szabályzat
által rendszeresített közúti tájékoztató táblákat, azok kiegészítő tábláit, valamint az
elektromos oszlopokon elhelyezett táblákat,
2) közparkban,
3) középületek falain, buszvárókban,
4) közterületeken álló fákon és a közterületek berendezési tárgyain ( pl: utcai bútorok),
5) emlékműveken, szobrokon,
6) fákon
3. §
(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 útkezelő előírásainak megfelelő helyen szabad elhelyezni
4. §
(1) Hirdető- és reklámtáblákat, feliratokat, fényreklámokat:
a) épületek homlokzatain, tetőzetén,
b) építési telkeken önállóan,
c) támfalakon, kerítéseken,
d) kerítéskapuk felett,
e) közműoszlopon
f) önálló hirdető-berendezésként
lehet elhelyezni.
(2) Közterületeken önálló hirdető-berendezést vagy táblát csak a jelen rendeletben leírt célra és
módon szabad elhelyezni.
(3)Közterület fölé benyúló táblák esetén legalább 2,5 méter magasságot biztosítani kell.
5. §
(1)6 Hirdetőberendezést a közterületen csak a következők szerint szabad elhelyezni:
a) a főútvonalak mentén (7-es, 6711-es út) egy csomópontban csak egységesen kialakított táblaegyüttes létesíthető.
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b) A közterületen csak akkor szabad önálló hirdetőberendezést felállítani, ha ezt a közlekedés
biztonsága és a közterület állapota lehetővé teszi.
(2) Nem helyezhető el olyan hirdetmény, hirdető-, reklám-, tájékoztató, iránymutató és
figyelemfelhívó tábla, mely a kilátást gátolja és a közlekedés zavartalanságát akadályozza (a
20/1984/XII.21.) Közlekedési Miniszteri8 rendelet 9. §-val összhangban) baleseti gócnak tekintett
útkereszteződésben, útcsatlakozásban és szintbeli gyalogátkelőhelyen, valamint vasúti átjáró előtt és
után 150 m-es távolságon belül.
(3) Az utak mentén tájékoztató táblát, hirdető-berendezést legfeljebb 50 méterenként szabad
felállítani úgy, hogy az KRESZ táblát ne takarjon, az útkereszteződésnél a belátást ne akadályozza.
6. §
(1) Hirdetőszalagot (transzparenst) csak:
a) a reklámozott ingatlan előtt,
b) nagyobb szabású alkalmi rendezvények alkalmával a szükség szerinti helyeken,
c) választási hirdetés céljára - a politikai szervezetekkel való előzetes egyeztetés után - a
polgármester által kijelölt helyeken szabad elhelyezni.
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(2) Zászlók, lobogók az épületeken, építési telkeken, közműoszlopokon és közterületi
zászlórudakon helyezhetők el.
7. §
(1)9 A kiadó szálláshelyek, illetőleg a szálláshelyek kiadó szobáinak közterületen a szolgáltató
tevékenységétől független formában (például: szoba kiadó, lakás kiadó, stb., illetőleg ezek idegen
nyelvű változatai) történő hirdetése tilos. Nem ütközik e tilalomba a szálláshely szolgáltatással
foglalkozó gazdasági szereplő ilyen irányú tevékenységének a szolgáltató megnevezését is tartalmazó
hirdetése (például: (elnevezés) Szálloda, (elnevezés) Fogadó, (elnevezés) magánszálláshely.”
(2)10 Az (1) bekezdésben meghatározott kiadó szálláshelyek, illetőleg a szálláshelyek kiadó
szobáinak közterületen elhelyezett járműre szerelt, vagy ilyen járműben - a rendeltetés szerinti
felépítmény részét nem képező felületen kívülről látható módon - elhelyezett, vagy kézben tartott
hirdető-berendezéssel történő reklámozása tilos.
(3) Egy-egy utca tulajdonosai a saroktelken - közös megállapodás alapján - együttesen (egy közös
táblával, vagy több kisebb, azonos méretű tábla csoportosításával) hívhatják fel a vendégek figyelmét.
8. §
(1) Mozgatható (a talajhoz, burkolathoz nem rögzített) hirdető-berendezés közterületen csak
a) kereskedelmi és szolgáltató üzletek előtt, kizárólag az üzlet nyitvatartási ideje alatt,
b)11 alkalmi rendezvények hirdetésére, a polgármester által kijelölt helyeken,
c) választási hirdetések céljára - a politikai szervezetekkel való előzetes egyeztetés után a
polgármester által kijelölt helyeken.
helyezhető el úgy, hogy ne zavarja sem a közlekedést, sem a közterület tisztán és rendben tartását. A
járdán a haladási iránnyal szöget bezáró módon hirdetőtábla - úgynevezett "megállító tábla" - nem
helyezhető el.
(2) A mozgatható hirdető-berendezések minden oldalának esztétikusnak kell lennie.
(3) A mozgatható hirdető-berendezéseknek önállóan meg kell állniuk, azokat nem szabad fához,
közlekedési tábla oszlopához, kandeláberhez, kerékpártartóhoz, padhoz és más közterületi
berendezéshez kötni, támasztani.
9. §
Egy épületen vagy építési telken elhelyezett cégtábláknak, reklámfeliratoknak, különböző tábláknak,
falra festett hirdetéseknek, ábráknak az épület tömegével, homlokzatképzésével összhangban kell
lennie.
10. §
A tájékozódással, idegenforgalommal, a helyi közélettel, a lakossági apróhirdetésekkel és a
választásokkal összefüggő táblák, térképek, hirdetőszekrények helyét a 3. § előírásainak figyelembe
vételével, az érdekelt szakmai, társadalmi és politikai szervezetek véleményének meghallgatása után a
polgármester jelöli ki.
11. §
(1) A város közterületein - az óriástáblák vagy a tábla-együttesek kivételével - nem szabad olyan
táblát vagy hirdető-berendezést felállítani, amelynek egy-egy oldalán 2,0 m2-nél nagyobb
hirdetőfelület van.
(2) A közterületi hirdető-berendezések és tábla-együttesek elhelyezését építészeti és kertészeti
tervvel kell megalapozni.
(3) Támlafalakon, tűzfalakon csak egységes elrendezésű, összehangolt méretű táblákat lehet
elhelyezni.
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(4) A közműoszlopokon egy-egy utcaszakaszon csak egységes megjelenésű és elrendezésű
táblákat szabad elhelyezni.
12. §
A közterületen elhelyezett hirdető-berendezések karbantartásáról azok tulajdonosai kötelesek
folyamatosan gondoskodni. Az elhanyagolt, tönkrement hirdető-berendezéseket, ha azok tulajdonosai
felszólítás ellenére sem teszik rendbe, az ingatlan tulajdonosa eltávolíthatja.
13. §
(1) Plakátokat, falragaszokat
a) az erre a célra felállított táblákon, oszlopokon,
b) támfalakon, kerítéseken,
c) épületeken (falakon, ablakban, ajtón),
szabad elhelyezni.
(1a)12 Az önkormányzat a közterületeken plakátok elhelyezésére hirdetőtáblákat helyez el, amelyek
a táblán feltüntetettek szerint önkormányzati vagy lakossági hirdetmények elhelyezésére szolgál.
(1b)13 A lakossági hirdetmények elhelyezésére szolgáló hirdetőtáblákon bárki elhelyezhet fajtánként
egy darab, legfeljebb A/3 méretű plakátot oly módon, hogy a hirdetőtáblán levő még érvényes
hirdetményt nem rongál meg, vagy nem takar el.
(1c)14 Az önkormányzati hirdetmények elhelyezésére szolgáló hirdetőtáblákon az önkormányzat
intézményei helyezhetnek el hirdetményt.
(2) Tilos plakátot, falragaszt elhelyezni:
a) műemlék jellegű épületeken és kerítésükön,
b) a helyi védelem alatt álló épületeken és kerítésükön,
c) a tömegközlekedési váróhelyiségek tetőzetén, falán, ablakán, ajtaján,
d) a közműépítményeken (transzformátorház, szivattyúház, telefonközpont, kapcsolószekrény,
stb.),
e) a KRESZ-táblákon és oszlopain valamint a közműoszlopokon (kandeláberen, villanyoszlopon,
telefonoszlopon, stb.)
f) a közterületi berendezéseken (pad, szemétgyűjtő, konténer, ivókút, zászlórúd, emlékmű,
szobor, stb.), közterületeken álló fákon,
g) választással kapcsolatban önkormányzati intézmény épületén vagy azon belül, kivéve az
intézmény vezetőjével kötött megállapodás alapján, az intézményvezető által megjelölt helyen
a választási gyűlés időtartama alatt ingyenesen, azon túl az intézményvezető által
meghatározott díj ellenében.
h)15 az önkormányzat intézményei hirdetményei kivételével önkormányzati hirdetmények
elhelyezésére szolgáló hirdetőtáblákon.”
(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)16 A (2) bekezdésben meghatározott helyre elhelyezett plakátot - ide értve bármilyen méretű és
kivitelű falragaszt is - az azt elhelyező tetten ért személy haladéktalanul, tetten érés hiányában az a
személy vagy szervezet a közterület-felügyelő felhívására a felhívás közlésétől számított öt napon
belül köteles eltávolítani, akinek érdekét a plakát szolgálja. Akinek érdekét a plakát szolgálja, e
kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha a plakáton megjelenített hirdetményhez fűződő
érdekeltsége hiányát igazolja.
14. §
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(1) A hirdető berendezéseknek közterületen való elhelyezéséért közterület-használati díjat kell
fizetni.
(2)17 Az (1) bekezdés szerinti díj mértékét a közterületek rendeltetésüktől eltérő célra történő
használatáról szóló önkormányzati rendelet szabályozza.
15. §
E rendelet alkalmazása szempontjából:
a) Óriástábla:
2,0 m2-nél nagyobb felületű, állandó hirdetés vagy pedig cserélhető óriásplakát felragasztása
céljára szolgáló hirdető-berendezés.
b) Hirdető-berendezés:
olyan síkbeli (falon, kerítésen elhelyezett vagy önálló tábla) vagy térbeli (hirdetőoszlop,
hirdetőszekrény, stb.) berendezése, amely hirdetések, reklámok elhelyezésére szolgáló
felülettel vagy kirakattal rendelkezik.
c) Közterületi szakasz:
két útkereszteződéssel határolt, legalább 100,0 m hosszú útszakasz vagy összefüggő 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) Összhang:
a környezet mesterséges (épület, épületrész, hirdető-berendezés, stb.) és természetes
(telepalakulat, 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 szakértő bevonásával - a jegyző mérlegeli.
g) Egységesség:
azonos formai elvek alapján, azonos elemek felhasználásával készült (nem feltétlenül
egyforma részekből álló) együttes.
16. §
1) A hirdető-berendezések, plakátok, stb. elhelyezésének e rendelet által való lehetővé tétele nem
mentesít a szükséges hozzájárulások (tulajdonosi, útkezelő, más szakhatóság) és engedélyek
(építési, közterület-használat) beszerzése alól.
2) E rendelet előírásain túl be kell tartani:
a) az Országos Területrendezési és Építészeti Követelmény (OTÉK, 253/1997. Korm. rendelet),
b) az építési engedélyezési eljárásról szóló miniszteri rendelet,
c) a helyi városrendezési és védelmi előírásokról szóló önkormányzati rendelet,
d) a közterület-használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló
önkormányzati rendelet,
e) a közlekedéssel kapcsolatos jogszabályok,
f) a belföldi reklám- és hirdetési tevékenységről szóló jogszabályok,
g) a műemlékkel kapcsolatos jogszabályok,
h) az országgyűlési képviselők, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló törvények ide vonatkozó előírásait is.
17. §
18
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(3) A közterületen engedély nélkül, vagy az e rendeletbe ütköző módon elhelyezett reklámtáblát
a tulajdonos köteles a közterület-felügyelő felhívására haladéktalanul eltávolítani. Amennyiben a
tulajdonos kiléte nem állapítható meg, vagy az ismert tulajdonos a felhívást követően haladéktalanul
nem távolítja el a reklám-berendezést, a közterület-felügyelő köteles haladéktalanul elszállíttatni és 60
napig tárolásáról, őrzéséről gondoskodni.
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18. §
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a közterületi
reklámtevékenységről szóló 6/1993. (III. 25.) sz. rendelet hatályát veszti.
(2) E rendelet előírásainak meg nem felelő hirdető-berendezéseket legkésőbb 2001. december 31-ig
el kell távolíttatni.
(3)21 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK. irányelvnek való megfelelést szolgálja.
____________________
Sós Zoltán
polgármester

Dr. Illyés Erzsébet
jegyző

Kihirdetve:
Balatonboglár, 2001. június 29.
Dr. Illyés Erzsébet
jegyző
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Szövegét megállapította a 10/2012. (III. 08.) rendelet 6.§ (3) bekezdés i) pontja. Hatályos 2012.04.15-től.
Beiktatta a 37/2009. (IX. 11.) rendelet 6.§-a. Hatályos 2009.10 .01-től.

