Reklámtáblák elhelyezésének feltételei
2010/5. számú általánosan kötelező érvényű városi rendelet
ELSŐ RÉSZ - Bevezető rendelkezések
1. paragrafus - A rendelet célja
Ez a rendelet meghatározza a reklám-, információs és propagációs berendezések / a
továbbiakban csak RIP-berendezések/ Dunaszerdahely Város területén való
elhelyezésének, engedélyezésének és működtetésének feltételeit.
2. paragrafus - Hatályának területi érvényessége
Ez a rendelet hatályos Dunaszerdahely Város területén, amely az alábbi kataszteri
területekre tagolódik: a/ Dunaszerdahely, b/ Sikabony és c/ Ollétejed.
3. paragrafus - Alapfogalmak
1. Reklámon termékek bármilyen bemutatását értjük, amely abból a célból történik,
hogy érvényesüljenek a piacon.
2. Nem minősül reklámnak:
a/ jogi személy székhelyének, természetes személy lakhelyének, továbbá jogi személy
üzemegységének vagy szervezeti egységének, vagy természetes személy
cégmegnevezésének a feltüntetése, valamint a szóban forgó személyek tulajdonában,
vagy bérleményében lévő épületek, telkek, más ingatlanok és ingóságok megjelölése,
b/ ugyanígy nem tekinthető reklámnak az épület megjelölése azzal a határozattal,
amellyel az építkezést engedélyezték.
3. A reklámberendezések – elsősorban termékek és szolgáltatások kínálatát közvetítik
azzal a céllal, hogy vevőket, megrendelőket szerezzenek /üzleti reklám/.
4. Információs berendezések - adatokat nyújtanak jogi és természetes személyekről, az
ő létesítményeikről, szolgáltatásaikról, adatokat az irányultságukról, például adatokat az
egészségügyi létesítmények, a közlekedési rendészet elérhetőségéről, az étkezési és
elszállásolási lehetőségekről, a kulturális és nemzeti örökség emlékhelyeinek fajtáiról
és elérhetőségeikről, a sportlétesítményekről
és üdülőhelyekről, az utcák és
városrészek hollétéről, stb.
5. Propagációs berendezések – tájékoztatják a polgárokat azzal a céllal, hogy felhívják
a figyelmüket és támogatókat szerezzenek például jótékonysági, kulturális, testnevelési
és sport-, valamint más társadalmi célkitűzések megvalósításához. Ide tartoznak a
közlekedésbiztonság, a környezetvédelem és a humanitárius segítségnyújtás
fontosságára figyelmezető transzparensek és táblák.
6. A RIP - berendezésnek tekinthető bármilyen olyan konstrukció, amely RIP- felülettel
rendelkezik és alkalmas jelképek, betűk vagy hírek megjelenítésére és magában
foglalja az ezt a felületet alkotó anyagot, továbbá az építmény támasztópilléreit és
járulékos részeit /konstrukció/ , vagy az épületet, beleértve az alapokat is. Ide tartoznak
az olyan RIP -berendezések, mint a közismert plakátfelületek, cégérek, kifüggesztett
táblák, vászontetők, neon-, elektromos- vagy megvilágított táblák, továbbá bármilyen
olyan RIP - berendezések, amelyekre RIP - információ nyomtatható, festhető, valamint

hanganyagban reprodukálható, kivéve a rádiót és a televíziót, meg lesznek jelölve a RIP
- berendezés tulajdonosának vagy az üzemeltetőjének azonosító jelével.
7. RIP - felületen olyan felületet vagy a berendezés részét értjük, beleértve a nyílásokat
vagy az üres felületeket is, amelyeken RIP – információ jeleníthető meg, ide tartoznak
azok a részek is, amelyek dekorációs szerepet töltenek be, vagy a berendezés rámáját
alkotják.
8. Szabadon álló RIP berendezésnek olyan tekinthető, amely nincs semmilyen módon
szilárd alapzathoz rögzítve, és a már meglévő szilárdan rögzített felületen van
elhelyezve.
9. Önállóan álló RIP - berendezés - ún. A – típusú berendezés, amelynek saját
konstrukciója van, a stabilitás és konstrukciós biztonság szempontjából szilárdan a
földhöz van rögzítve, vagy elhelyezése szükségessé teszi a tereprendezést az alapzat
megszilárdításával.
10. Nagyfelületű RIP - berendezés - /VRIP/ méretei euro-formátumúak és 12
négyzetméretes felületnél nagyobbak /pl. bilboard, bigboard, megaboard, stb./,
megvilágítottak vagy nem megvilágítottak, mobilisak, vagy többdimenziósak.
11. Hirdetőtábla – olyan RIP - berendezés, amely tulajdonképpen cégtábla és az épület
függőleges falára van rögzítve vele párhuzamosan vagy merőlegesen.
12. Világító RIP - berendezés – ide sorolhatók a neonok, világító csövek, világító
dobozok, stb.
13. Mozgó világítótábla vagy mechanikus RIP - tábla – olyan világító táblafajta, amely
automatikus átvált a Bekapcsolva, illetve Kikapcsolva helyzetekbe, vagy a mozgó
világító kép, illetve betű illúzióját kelti, vagy mechanikus mozgást idéz elő a tábla
szemközti felületén, vagy ehhez hasonlót a kép változásának elve alapján.
14. City Light Vitrinek / CLV/ - ezek belülről megvilágított reklámhordozók.
15. Homlokzatreklám /ún. wallboard/ - közvetlenül az épület homlokzatára festett
reklámfelület, vagy a homlokzatra rögzített vízálló ponyva, amely lehet megvilágított
vagy nem megvilágított.
16. VIR – Városi Információs Rendszer ide tartoznak a terek, utcák, városrészek és más
fontos helyek és célpontok megnevezését feltüntető táblák. A kiválasztott célpontok
közé tartoznak az államigazgatási hivatalok, a városi önkormányzat intézményei, fontos
középületek / városháza, járásbíróság, kórház, vasútállomás/. A VIR - rendszer elemei
önálló objektumok – többfunkciós oszlopok.
MÁSODIK RÉSZ - A RIP berendezések engedélyeztetése és eltávolítása
3. paragrafus - A RIP berendezések engedélyeztetése
1.

2.

A RIP berendezések engedély alapján helyezhetők el, ezt a folyamatot a területi
tervezésre és építési rendre vonatkozó 1976/ 50. Tt. számú törvény és későbbi
módosításai szabályozzák. Erre abban az esetben van szükség, ha a
reklámhordozók közterületről jól látható helyen vannak elhelyezve, ugyanakkor
épülethez vagy telekhez kötődnek.
A RIP – berendezés elhelyezésére vonatkozó engedélyt kérvény alapján
Dunaszerdahely Városa nevében a városi hivatal építészeti szakosztálya adja ki
illetékes engedélyező szervként.

3.

A kérvényezőnek igazolnia kell azt, hogy vagy a tulajdonosa vagy pedig
valamilyen más jogviszonya fűződik ahhoz a telekhez, amely feljogosítja őt
reklámberendezés elhelyezésére a kérvényezett helyen. Abban az esetben, ha
közterületről van szó, vagy Dunaszerdahely Városának tulajdonában lévő telekről,
az engedélyezésre vonatkozó végzést a városi hivatal pénzügyi és
vagyonnyilvántartási szakosztálya adja ki.
5.paragrafus - RIP berendezések eltávolítása

1. Abban az esetben rendelik el a RIP berendezés eltávolítását, ha :
a/ olyan az állapota, hogy emberéletet vagy egészségi állapotot veszélyeztet, vagy
veszélyezteti a biztonságos közlekedést, vagy nem felel meg esztétikai
szempontoknak,
b/a RIP berendezés elhelyezése engedély nélkül történt, vagy nem az engedélynek
megfelelően helyezték el,
c/ lejárt az engedély érvényességre.
2. A RIP berendezés eltávolításának költségeit a berendezés tulajdonosa állja.
3. Dunaszerdahely Városa a RIP berendezés eltávolítása során a területi tervezésre
és építési rendre vonatkozó 1976/ 50. Tt. számú törvény és későbbi módosításai
alapján a 88. paragrafus értelmében jár el.
HARMADIK RÉSZ - RIP berendezések elhelyezése
6. paragrafus – Általános rendelkezések
1.

2.
3.

4.
5.

6.

A RIP berendezés külleme és elhelyezése nem ronthatja a vidék képét, nem
veszélyeztetheti a közbiztonságot és a rendet, nem akadályozhatja a közutak
beláthatóságát, a hangeffektusok és a fényhatások nem terhelhetik meg a
megengedett mértéken felül a lakott környezetet, valamint meg kell felelniük az
esztétikai elvárásoknak.
A berendezés elhelyezése és üzemeltetése nem szabad hogy akadályt képezzen a
szárazföldi kommunikáción, nyilvános felületen és közterületen.
Az épületen elhelyezett RIP - felületnek igazodnia kell az építmény
architektúrájához és nem szabad megbontania a homlokzat tagoltságát és a fontos
részleteket.
A közvilágítás céljaira szolgáló oszlopokon legfeljebb két darab információs
berendezés és közlekedési jelzés helyezhető el /standard méretük 0,8 x 1,2 m/.
A városokon át vezető közutak és helyi érdekű közutak mentén úgy kell
megoldani a RIP – berendezések elhelyezését, hogy azok megfeleljenek a közúti
közlekedés biztonsági követelményeinek és garantálják a járműforgalom
folyamatosságát.
Tilos RIP – berendezések elhelyezése útkereszteződésben vagy a gépjárművezető
látószögében a kereszteződésben lévő területen, kivéve azokat, amelyeken a
közutak kezelése vagy a közúti forgalom irányítása szempontjából fontos
információkat helyeztek el.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

A RIP – berendezés elhelyezésének eldöntésekor elsősorban esztétikai,
biztonsági és stabilitási szempontokat vesznek figyelembe, valamint azt, hogy a
berendezés eleget tudjon tenni a szerepének.
RIP – berendezés nem helyezhető el olyan építményen, amely a nemzeti
kulturális örökség része, műemlék vagy ilyen jellegű épületek közelében.
Különálló RIP - berendezés vagy az épület homlokzatára elhelyezett RIP –
berendezés az alábbi felsorolt városrészekben csak akkor helyezhető el, ha az
illető objektum nem nemzeti kulturális emlék és a berendezésnek nem szabad
megbontania az épület homlokzatának tagoltságát, nem ronthatja annak
külalakját vagy egyes fontos részleteiét: Vámbéry tér, Bartók Béla sétány, a Fő
utca a Városházától egészen a Jesenský utcáig és az Erzsébet tér. Ezekben a
lokalitásokban nem helyezhetők el különálló RIP – berendezések.
A nem különálló RIP - berendezések kizárólag kerítéseken vagy épületek
homlokzatain helyezhetők el. A város beépített területén különálló RIP –
berendezések csak parkolókban, a közterületen lévő zöldövezet szélén vagy a
cégek telephelyének kerítésén belül helyezhetők el.
RIP – berendezések a városban csak meghatározott időre telepíthetők, legfeljebb
azonban 4 évre, annak függvényében, hogy a terület esztétikai külalakja és
biztonsága szempontjából ez mennyire elviselhető. A esztétikai-architektonikai
szempontnak összhangban kell lennie a közérdekkel is.
Dunaszerdahely Városának területén bevezetésre kerül a nagyméretű RIP –
berendezések kötelező megjelölése, függetlenül attól, hogy üzemeltetőjének
milyen a jogviszonya ahhoz az ingatlanhoz, amelyen a berendezés található.
A VRIP – berendezések/ nagyfelületű reklámberendezések/ megjelölése
azonosító táblával történik, amelynek a leírása és mintája megtalálható e rendelet
függelékében a város honlapján.
A VRIP – berendezés tulajdonosa köteles az azonosító táblát jól olvasható
szöveggel ellátni és jól látható helyen elhelyezni.
7. paragrafus - A RIP – berendezések tulajdonosának kötelességei

1/ A RIP – berendezés tulajdonosa vagy üzemeltetője köteles:
a/ gondoskodni a RIP – berendezés karbantartásáról oly módon, hogy annak műszaki
állapota megfelelő legyen, megfeleljen az eredeti küldetésével kapcsolatos
követelményeknek /biztonság, esztétika, a közölt információ időszerűsége/,
b/ csak az engedélyező szerv jóváhagyásával hajthat végre olyan módosításokat, amelyek
eltérnek az eredetileg jóváhagyott méretektől, tartalomtól és színtől.
c/ az engedély érvényességének letelte után köteles a RIP – berendezést leszerelni.
NEGYEDIK RÉSZ – Szankciók és ellenőrzés
8. paragrafus – Szankciók
1. Az e rendeletbe foglaltak megszegéséért jogi személynek és természetes személynek
sajátos törvény alapján szabható ki bírság.
9. paragrafus – Ellenőrzés

1. Az e rendeletbe foglaltak ellenőrzését Dunaszerdahely területén a
Dunaszerdahelyi Városi Hivatal megbízott alkalmazottjai és a Városi rendőrség
tagjai végzik.
ÖTÖDIK RÉSZ – Átmeneti és záró rendelkezések
10. paragrafus – Átmeneti rendelkezések
1. Ez a rendelet nem vonatkozik azoknak az engedélyeknek az érvényességére, amelyeket
e rendelet hatályba lépése előtt adtak ki.
2. Azon VRIP – berendezések tulajdonosai, akik e rendelet hatályba lépése előtt
telepítették a szóban forgó VRIP – berendezéseket, kötelesek a Városi Hivatalban
kérvényezni az azonosító tábla kiadását, amelyeket 2010. 7. 31-ig ki kell rakni.
11. paragrafus – Záró rendelkezések
1.

2.

E rendelet hatályba lépésével érvényét veszti a 2007. 2. 27-ikétől hatályos elvek,
amelyek a reklám- és propagációs berendezések elhelyezésének feltételeit
szabályozták Dunaszerdahely területén.
Ezt a rendeletet 2010. április 27-ikén hagyta jóvá a városi képviselő - testület és
hatályba lépésének időpontja május 15.

Kelt Dunaszerdahelyen 2010. április 27-ikén
Dr. Hájos Zoltán polgármester

