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TERÜLETI ÉPÍTÉSZETI KÖVETELMÉNYEK 

1. Általános követelmények 
a) A településképi szempontból meghatározó területeken végzett 

bármely építési tevékenység során a településképet meghatározó 
beépítés telepítési módját, az építmények anyaghasználatát, 
tömegformálását, homlokzati megjelenését az illeszkedés 
szabályainak figyelembevételével kell kialakítani. 

b) A telkek közterület felöli ideiglenes lehatárolását szolgáló építmény 
zárt, esztétikus, könnyen tisztítható, közbiztonsági előírásoknak 
megfelelő kivitelben létesíthető. 

c) Az elbontott építmények telkét megfelelő tereprendezéssel, el-
kerítéssel kell a település arculatához illeszkedő módon kialakítani, 
fenntartani. 

d) Az ingatlanokon az elektronikus építési naplóval igazolt kivitelezési 
tevékenységen kívüli esetekben a településképet rontó állapotokat 
meg kell szüntetni. 

2. A beépítés telepítési módja 
e) Az épület utcai homlokvonala legfeljebb az utcai telekhatár 1/3 

hosszán léphet vissza a telek irányába. 

f) A visszalépés az oldalhatároktól mért 3 m-en belül az utcavonalon 
csak abban az esetben lehetséges, ha a csatlakozó szomszédos 
telken a visszalépés már megtörtént. 

g) Új építmény építése esetén a kialakítandó megjelenésnek, telepítés 
módjának, a tömeg szélességének és a tetőidomnak illeszkednie kell 
a kialakult utcaképhez. 

h) A településrészen a történetileg kialakult telekstruktúra nem 
változtatható meg. 

EGYEDI ÉPÍTÉSZETI KÖVETELMÉNYEK 

1. Tömeg kialakításának előírásai 
a)  a településrészen magastetős és – kizárólag a kialakult környezet 

adottságai alapján indokolt esetben – lapostetős épületek is 
elhelyezhetők, amennyiben a lapostető legalább 20 cm vastagságú 
termőréteggel ellátott zöldtetőként kerül kialakításra, legalább az 
lapostető felületének 60%-án. Új tetőzet az épület környezetéhez 
nem illeszkedő módon és anyaghasználattal nem alakítható ki, 

b)  zártsorú beépítés és magastetős tetőidom esetén az utcai szárny 
tetőgerince az utcával párhuzamostól eltérő módon nem alakítható 
ki, kivéve saroktelek esetén, 



c) magastető, torony és tetőfelépítmény égetett agyagcseréptől, 
műemléki palától, korcolt síklemeztől üvegtől, valamint téglaszínű, 
sima felületű, síkprofilú, szegmens vagy félköríves vágású 
betoncseréptől eltérő anyagú héjazattal nem alakítható ki, 

d)  magastető 38o-nál kisebb és 45o-nál nagyobb hajlásszögű nem lehet, 

e)  a magastetős épület 

ea)  utcai főtömege vízszintes vetületi tetőfelülete 10 %-ának 
tetőhajlásszöge, 

eb)  fő tömegétől kiálló épületrészek, tetőfelépítmények, udvari 
épületszárnyak, továbbá a melléképítmények tetőhajlás-
szöge az egyes településrészekre meghatározott 
tetőhajlásszögtől eltérhet. 

f)  településképi szempontból meghatározó épület tetőidoma részletes 
műemléki vizsgálat hiányában az építési kor, a képviselt stílus 
alapján az alábbiakban részletezett építészeti stílusok szerint 
differenciált hajlásszögektől nem térhet el: 

fa)  1865-ös térképen regisztrálható (XIX. sz. közepéig felépült) 
barokk, klasszicizáló, romantikus stílusú épületeknél cca. 42-
45o hajlásszög tartandó, 

fb)  1865-ös térképen nem regisztrálható (a XIX. sz. második 
felében épült) eklektikus stílusú épületeknél cca. 38-40o 
hajlásszög tartandó, 

fc)  1925-ös térképen regisztrálható (a XX. sz. első évtizedeiben 
épült) szecessziós stílusú épületek eredeti tervek szerinti 
hajlásszöge tartandó, 

g)  az utcai épületrészen tetőteraszok összesített szélessége nem 
haladhatja meg az utcai homlokzat hosszának 1/3 részét. 

h)  az építési telken elhelyezendő építmény bármely része – kivéve az 
ereszt – az épület járdaszintjétől mért 3,0 m magasság felett 
közterületi járda vagy zöldfelület fölé 1 m-nél nagyobb mértékben 
nem nyúlhat be, homlokzati hossza nem haladhatja meg az épület 
utcai homlokzati hosszának 1/3-át. Épületrész kinyúlása közterületi 
járda vagy zöldfelület fölé – kivéve az ereszt, valamint az előtetőt és 
az áttört korlátú erkélyt – 12 m-nél keskenyebb utcákon nem 
létesíthető, 12-20 m közötti szélességű utcákon 0,6 m-nél nagyobb, 
20 m-nél szélesebb utcában 0,9 m-nél nagyobb nem lehet. 

  



2. Homlokzat kialakításának előírásai 
a) magastetős épület utcai homlokzatának tetőfelületén nyílászáró 

tetősíkban fekvő vagy a tetősíkból nem kiemelkedő kialakítástól 
eltérően nem helyezhető el, és e nyílászárók összesített szélessége 
nem haladhatja meg az épület utcafronti szélességének 1/3-át, 

b)  az utcai oldalon csüngőeresz nem létesíthető, 

c) az utcafronti homlokzati nyílások, nyílászárók osztásrendjének 
megváltoztatása a homlokzat egészének összhangjától eltérően 
nem lehetséges. Egyedi nyílászáró csere esetén a nyílásméretek és 
a nyílászárók osztása nem térhet el az épület homlokzatán kialakult 
nyílásrendtől, méretektől és osztásrendszertől, 

d)  a többszintes épületek felújítása, átszínezése egységes építészeti 
koncepció hiányában nem végezhető. Épület utcai homlokzatának 
részleges felújítása a homlokzat struktúrájától eltérő tagolással nem 
alakítható ki, 

e)  épület utcai homlokzatán utcai homlokzaton elhelyezendő nyílászáró 
felülete fától, fémtől vagy fémhatásútól eltérő nem lehet, és utcai 
homlokzaton külső látszótokos redőnyszerkezet újonnan nem 
helyezhető el, 

f)  épület utcai homlokzatán 1 db-nál, több utcai homlokzat esetén 
telkenként 2 db-nál több és 5,5 m-nél szélesebb garázskapu33 nem 
létesíthető, 

g) portálok, kirakatok az építmények homlokzatának struktúrájától, 
tagolásától eltérő módon nem alakíthatók ki. 

3. Anyag- és színhasználat előírásai 
a) Új épület homlokzati tagolása, nyílászáróinak és tömör falfelületének 

aránya, anyag- és színhasználata a környezethez nem illeszkedő 
módon nem alakítható ki. 

 b)  Az épület utcai homlokzatán az épület utcai homlokzata vetületi 
felületének legalább 5 %-a erejéig pirogránit épületkerámia, 
épületszobor vagy képzőművészeti alkotás elhelyezése szükséges 

ha) lakó- és egyéb rendeltetést is tartalmazó, 300 m² nettó 
szintterületnél nagyobb épület építése, vagy 

hb) meglévő épület 300 m² nettó szintterületet meghaladó, lakó- 
és egyéb rendeltetést is eredményező bővítése során. 

4. Műszaki berendezések kialakításának előírásai 
a)  légkondicionáló berendezés kültéri egysége, antenna és egyéb 

gépészeti berendezés – a tetőn elhelyezett napelem-panel és 



napkollektor kollektorháza kivételével – a telekkel érintkező 
közterületről látható homlokzaton takaratlanul nem helyezhető el, 

b)  szabadon vagy védőcsőben vezetett kábel közterületről látható 
homlokzaton nem helyezhető el, 

c)  újonnan közműszekrények homlokzaton közterületről látható módon 
nem helyezhetők el. 

Műszaki berendezések kialakításának általános előírásai  

d) a megújuló energia hasznosítását szolgáló berendezések 
elhelyezésére vonatkozó szabályok: 

da) a berendezések az ingatlanon álló épület utcai 
megjelenéséhez nem igazodó módon nem helyezhető el, 

db)  a berendezések tartószerkezete, kapcsolódó szerelvényei, 
vezetékei az utcai homlokzaton, főhomlokzaton látszó 
módon nem helyezhetők el, 

dc)  síktáblás napelemeket, napkollektorokat kerítésen, 
előkertben elhelyezni nem lehet, 

dd)  síktáblás napelemek, napkollektorok magastetős épületeken 
a tető síkjától eltérő dőlésszögben nem helyezhetők el, és a 
berendezés tartószerkezete a napelem, napkollektor felülete 
alól nem lóghat ki. Egy tetőfelületen csak egy összefüggő 
felületen helyezhetők el, melyek lehatárolása (kontúrja) 
téglalap alakú lehet, 

de)  Egy tetőfelületen többirányú (álló vagy fekvő) elemek nem 
helyezhetők el. Csonkakontyolt21 tetőfelületen napelem, 
napkollektor nem helyezhető el, 

df)  síktáblás napelem, napkollektor a helyi építési 
szabályzatban lakó, vegyes és különleges terület-
felhasználású zónákban található 7,5 méternél kisebb 
építménymagasságú lapostetős épületeken a szomszédos 
közterületről látható módon vagy a legfelső zárófödém felső 
síkjánál 10%-nál nagyobb lejtéssel nem létesíthető, 
szerelvényei a közterületről látható módon nem kerülhetnek 
kialakításra, 7,5 méternél nagyobb építmény-magasságú 
lapostetős épületeken az utcai homlokzati falsík és a legfelső 
zárófödém felső síkjának metszésvonalától számított 3 
méteren belül nem létesíthető, szerelvényei a közterületről 
látható módon nem kerülhetnek kialakításra, 

dg)  síktáblás napelemeket, napkollektorokat földön 
(terepszinten) a természetes terepadottságoktól eltérő 
kialakítással nem lehet elhelyezni. A berendezés tereptől 
elemelkedő legmagasabb pontja az övezetben előírt kerítés 



magasságát nem haladhatja meg. Amennyiben az 
övezetben a kerítés magassága nem szabályozott, a 2,0 m-
t nem haladhatja meg. 6 db-nál több berendezés az utca felöl 
telepítendő cserjeszinten zárt takaró növényzet ültetése 
nélkül nem telepíthető, 

dh)  szélkerék elő- és oldalkertben nem állhat, legmagasabb 
pontja a főépület legmagasabb pontjának magasságát nem 
haladhatja meg, 

e) településképileg meghatározó területen 10-nél több rendeltetési 
egységet magába foglaló épületen egy közös antenna helyezhető el, 
rendeltetési egységenként önálló antenna nem létesíthető. 

5. Kerítés és támfal kialakításának előírásai 
a)  az építési telek közterület felé eső határvonalán végleges kerítés, 

támfal és támfalkerítés kizárólag a tervezett szabályozási vonalon 
vagy a közterület-rendezést követően a telek homlokvonalán 
létesíthető. 

b)  a közterület rendezését megelőzően a tervezett szabályozási vonal 
és a közterület közötti területen kizárólag ideiglenes kerítés 
létesíthető a kártalanítási igény kizárásával. 

c) látszó beton felületű és nagytáblás kerítések nem építhetők, 

d)  a településrészen előkert nélküli, hézagosan zártsorú vagy zártsorú 
beépítés esetén a tervezett szabályozási vonalon vagy a közterület-
rendezést követően a telek homlokvonalán legfeljebb 2 m magas 
tömör, tagolt felületű kerítés, vagy 2,5 m magas tömör, tagolt felületű 
ámfalkerítés létesíthető. A támfalon 1,3 m-nél magasabb, tömör 
kerítés nem alakítható ki. Tégla, terméskő és vakolt felületű kerítések 
és támfalak alakíthatók ki, 

e)  előkertes beépítés esetén alacsony lábazatos áttört kerítés és kapu 
létesíthető, a takarás a belső oldalon létesített sövény vagy egyéb 
kertészeti megoldás által oldható meg. 

Kerítés és támfal kialakításának általános előírásai  

f)  a nem a telek homlokvonalán és tervezett szabályozási vonalon 
létesítendő kerítés, sövény magassága a 2,5 m-t nem haladhatja 
meg, 

g)  lakóterületen 

ga)  a tervezett szabályozási vonalon vagy a közterület-
rendezést követően a telek homlokvonalán24 létesítendő 
támfal magassága a 2,5 m-t nem haladhatja meg, 



gb)  a nem a tervezett szabályozási vonalon vagy a közterület-
rendezést követően a telek homlokvonalán25 létesítendő 
támfal magassága a 2,0 m-t nem haladhatja meg, és 1,5 m-
t meghaladó magasság esetében a támfal függőleges 
felületének legalább 60%-át növényültetéssel kell takarni, 
amennyiben a terep több támfal építésével rendezhető, úgy 
a támfalak közötti felület legalább 60%-át növényültetéssel 
kell kialakítani, 

gc)  amennyiben a telek határvonalán, vagy a tervezett 
szabályozási vonalon26 támfal építése is szükséges, a 
támfalhoz csatlakozó magasabb terepszint felett csak áttört 
kerítés vagy élő sövény létesíthető, 

h)  a támfal koronaszintjét és a kerítés lábazatát úgy kell szakszerűen 
kialakítani, hogy az megfeleljen az országos településrendezési és 
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: OTÉK) 47. § (8) és (9) bekezdésében foglaltaknak, 

i)  az önálló parkolóterületként használt ingatlan közterületi 
telekhatárain a városképvédelem érdekében az utcaképhez 
illeszkedő kerítést kell kialakítani. 

6. Zöldfelületek kialakításának előírásai  
a)  a helyi építési szabályzat szerint a telken belül kötelezően 

kialakítandó zöldfelület – amennyiben a szabályozási tervlap 
másként nem jelöli – az alábbiaktól eltérő módon nem alakítható ki: 

aa)  biológiailag aktív jellegű zöldfelület legalább gyepfelület és 
lombos fa (150 m²-enként legalább 1 db nagy vagy közepes 
lombtömeget növesztő, előnevelt fa), 

ab)  amennyiben a kialakítandó zöldfelület szélessége 10 m vagy 
annál több, úgy háromszintes növénytelepítést kell 
megvalósítani, 

ac)  ha a szabályozási tervlap másként nem jelöli, a helyi építési 
szabályzatban meghatározott, telken belül kötelezően 
kialakítandó zöldfelület legalább két fasor telepítését jelenti, 

ad)  a telken belül kötelezően kialakítandó zöldfelület 50 % 
lombkorona-fedettséggel teljesül, a gazdasági terület telken 
belül kötelezően kialakítandó zöldfelülettel terhelt részén a 
burkolt felület aránya elérheti az 50 %-ot, 

b)  a fás szárú növények ingatlanhatártól vagy használatában 
megosztott közös tulajdon esetén a használati határtól mért 
legkisebb telepítési távolsága – ha jogszabály másként nem 
rendelkezik – az alábbiaknál kisebb mértékű nem lehet: 



ba)  3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa 
esetén 1,00 méter, 

bb)  3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb cserje 
(bokor, élősövény), valamint oszlopos fenyőfélék esetén 
3,00 méter, 

bc)  3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa esetén 
5,00 méter, 

bd)  nyírt sövény, valamint 1 métert meg nem haladó 
magasságúra növő cserje (bokor, élősövény, díszfű) és 
fenyő esetén 0,5 méter, 

c)  a 2. pont a) alpontjában meghatározott ültetési távolság nem lehet 
nagyobb azon cserje, bokor esetén sem, amely természetes 
növekedésében a 3,00 métert meghaladja, 

d)  a szabályozási tervlapon jelölt, a telek zöldfelületként kialakítandó 
területén 30%-nál nagyobb mértékben nem alakítható ki biológiailag 
inaktív zöldfelület. A fennmaradó 30%-on burkolat, sétaút, parkoló, 
játszóhely kialakítható, de épület, építmény nem helyezhető el, 

e)  a tervezett épületek közterület felé eső homlokzatán és kerítésén 
létesítendő gépkocsi-behajtók kialakításánál alkalmazkodni kell a 
meglévő és megtartandó közterületi növényzethez. 

HELYI EGYEDI VÉDELEMBEN RÉSZESÜLŐ ÉPÜLETEKRE 
VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK  

a) Az 1. mellékletben meghatározott helyi egyedi védelem alatt álló 
értékekre a (2) – (5) bekezdésben meghatározott egyedi építészeti 
követelmények vonatkoznak. (2) Helyi egyedi védett értéket érintő 
építési tevékenység során az építéskori vagy a védett érték által 
meghatározott karakterhez illeszkedő anyagok és színek 
alkalmazhatóak.  

b) Helyi egyedi védett épületek védett értéket hordozó homlokzatai 
bármely nyílászárójának esetleges cseréjekor a külső szárnyaknál 
csak faanyagú vagy az építéskorival megegyező anyagú szerkezet 
alkalmazható, az 1. melléklet védett értékre vonatkozó 
megállapításainak figyelembevételével. Nyílászáró védett 
szerkezete építéskori anyagában őrzendő meg.  

c)  Helyi egyedi védelem alá helyezett épületek védett értéket hordozó 
tetőfelületén – a csapadékvíz-elvezető rendszert is beleértve – az 
építéskorival egyező anyaghasználat és szerkezeti megoldás 
alkalmazható.  

d)  Helyi egyedi védelem alatt álló épület, valamint helyi védett területen 
álló épület közterületről látható  



da) Tetőfelületén  

1)  antenna felépítmény,  
2) klíma-berendezés, valamint egyéb gépészeti berendezés 

kültéri egysége,  
3) reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés, cégtábla, 

üzletfelirat, vállalkozást népszerűsítő egyéb felirat és más 
grafikai megjelenítés,  

4) háttérvilágítással ellátott, LED-kijelzőként vagy futófénnyel 
üzemelő tájékoztató, információs berendezés.  

db)  Homlokzatán  

1) reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés a 
cégtábla, üzletfelirat, a vállalkozás használatában álló 
ingatlanon elhelyezett, a vállalkozást népszerűsítő egyéb 
felirat és más grafikai megjelenítés kivételével,  

2)  napelem, napkollektor,  
3)  új parapet-konvektor, klíma-berendezés, valamint egyéb 

gépészeti berendezés kültéri egysége,  
4)  háttérvilágítással ellátott, LED-kijelzőként vagy futófénnyel 

üzemelő tájékoztató, információs berendezés,  
5)  reklámmegjelenítést tartalmazó árnyékoló szerkezet,  
6)  kirakatdekoráció  

nem helyezhető el. 

A REKLÁMHORDOZÓKRA VONATKOZÓ TELEPÜLÉSKÉPI 
KÖVETELMÉNYEK  

a) Pécs Megyei Jogú Város illetékességi területén a településkép 
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben (a továbbiakban: 
településképi törvény), a településkép védelméről szóló törvény 
reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendeletben 
meghatározottak szerint 2 000 db reklámhordozó létesíthető.  

b) Reklámot, reklámhordozó berendezést településközpont vegyes 
terület, nagyvárosias lakóterület, kisvárosias lakóterület, valamint 
különleges intézményterület állatkert területe területfelhasználási 
egységekben, közterületen és köztulajdonban álló ingatlanokon 

ba) településképi bejelentési eljárás alapján az ott lévő, a 
településkép védelméről szóló törvény reklámok 
közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendelet 1. § 
19. pontjában meghatározott utcabútorokon,  

bc) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 12. §-ában és 
a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklámcélú 



berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes 
szabályairól szóló 224/2011. (X.21.) Korm. rendeletben 
foglaltak szerint közvilágítási, villany- és telefonoszlopon  

lehet elhelyezni.  

c) Az utasváró függőleges határoló felületein, annak szerkezetébe 
integráltan legfeljebb 4 db kétoldalas 1,2x1,8 m reklámfelület 
alakítható ki.  

d) A kioszk függőleges határoló felületein, annak szerkezetébe 
integráltan legfeljebb 1,2x1,8 m reklámfelületek alakíthatók ki.  

e) A közművelődési célú hirdetőoszlop az 4. melléklet 1. pontjában 
ábrázolt kialakítású és méretű lehet.  

f) Az információs vagy más célú berendezés az 4. melléklet 2. 
pontjában ábrázolt kialakítású lehet. A berendezés reklámcélra 
használható felületének a 2/3-részén és az 4. melléklet 2. pontjában 
ábrázolt felületén helyezhető el reklám. A berendezés kétoldalas 
kialakítással is ellátható.  

g) Információs vagy más célú berendezésként alkalmazható acél vagy 
öntöttvas anyagú oszlopon, legalább 2,5 m magasságban 
elhelyezett 0,9x1,2 m felületű reklámóra is, amelynek legfeljebb 2/3 
részén lehet reklámot elhelyezni. A berendezés 1/3 részét a pontos 
időt és hőmérsékletet kijelző digitális vagy analóg kijelző foglalja el. 
A berendezés kétoldalas kialakítással is ellátható.  

h) Belterületen a gépjárművek közlekedésére szolgáló közút 
területének úttesten kívüli burkolatlan részén, járdán, gyalogúton és 
kerékpárúton található közvilágítási, villany- és telefonoszlopon 
elhelyezhető kétoldalas reklámhordozó legfeljebb 0,8x1,2x0,1 m 
befoglaló méretű lehet. Oszloponként legfeljebb 1 db 
hirdetőberendezés helyezhető el.  

i) A c) – h) bekezdésben meghatározott reklámhordozók elláthatók 
háttérvilágítással is, de villódzó fénytechnika, LED-kijelző vagy 
futófénnyel üzemelő technológia nem alkalmazható.  

AZ EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEKRE (CÉGFELIRAT, CÉGÉR, 
GRAFIKAI ELEM, STB.) VONATKOZÓ TELEPÜLÉSKÉPI 
KÖVETELMÉNYEK  

Helyi egyedi védett épületen, helyi védelem alatt álló területen, műemléki 
jelentőségű területen vagy műemléki környezet területén álló épület:  

a) közterületről feltáruló homlokzatán antenna, égéstermék-elvezető és 
légkondicionáló berendezés kültéri egysége nem helyezhető el, 



b)  homlokzatán kizárólag az érintett ingatlan használói számára 
helyezhető el rendeltetési egységenként vagy üzletenként összesen 
legfeljebb 1-1 db  

ba) legfeljebb 0,2 m² felületű, az üzemeltető azonosítására 
szolgáló, az üzemeltető nevét, tevékenységét és 
jogszabályban előírt egyéb adattartalmat tartalmazó, a 
homlokzat síkjában elhelyezett cégtábla,  

bb)  a homlokzat nyílásrendjével és építészeti tagozataival 
össze-hangolt nagyságú, de legfeljebb 2,5 m² méretű és 10 
cm kinyúlású (a bevásárlóközpontoknál méretkorlát nélkül), 
a homlokzat síkjában elhelyezett üzletfelirat vagy a 
vállalkozást népszerűsítő egyéb felirat vagy más grafikai 
megjelenítés,  

melyek nem alkalmazhatnak LED-kijelzőként vagy futófénnyel 
üzemelő technológiát,  

c) homlokzatán a b) alpontban foglaltakon túlmenően az érintett 
ingatlant használó vállalkozások számára, rendeltetési 
egységenként vagy üzletenként legfeljebb 1 db, a vállalkozás 
nevének, jelképének megjelenítését tartalmazó, homlokzati síkra 
merőlegesen kialakított, a homlokzat nyílásrendjével és építészeti 
tagozataival összehangolt nagyságú és kialakítású, kétoldalas, 
legfeljebb 0,7 m² egyoldali felületű és legfeljebb 15 cm szélességű 
cégér elhelyezhető, mely nem alkalmazhat LED-kijelzőként vagy 
futófénnyel üzemelő technológiát,  

d)  közterületről látható homlokzati felülettel nem rendelkező használói 
a közterületről látható homlokzaton, a közös bejárat vagy kapuzat 
mellett, egységes és tervezett módon, a homlokzati tagozatokhoz 
illeszkedő, de legfeljebb 0,2 m² méretben és kialakítással, a 
homlokzat síkjában helyezhetnek el használónként 1 db cégtáblát 
vagy üzletfeliratot,  

e)  közterületről feltáruló homlokzatán zászlótartó rúd elhelyezhetőségét 
biztosítani kell, amennyiben az épület Magyarország címerének és 
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. 
évi CCII. törvényben meghatározott középületnek minősül,  

f) közterületről feltáruló homlokzatán napernyő kizárólag natúr bézs 
színű és textilanyagú lehet, amely a legfeljebb 30 cm nagyságú 
függőlegesen lelógó részén tartalmazhatja az üzlet cégfeliratát és 
logóját. Az árnyékoló szerkezet egyéb reklámfeliratot vagy grafikát 
nem tartalmazhat.  

g)  vállalkozás használatában álló ingatlanán – az épülethomlokzat 
kivételével – az ingatlant használó vállalkozások számára, 
rendeltetési egységenként vagy üzletenként legfeljebb 1 db, 



egyoldalas, legfeljebb 5 m² méretű vállalkozást népszerűsítő felirat 
és grafikai megjelenés elhelyezhető, mely nem alkalmazhat LED-
kijelzőként vagy futófénnyel üzemelő technológiát,  

h) Az a)-d) pontban meghatározott berendezések az épületek 
homlokzatain épületdíszítő tagozatot nem takarhatnak.  

i) Cégér a járdaszinttől mért 3,0 m magasság felett közterületi járda 
vagy zöldfelület fölé legfeljebb 1 m-re és a közterület szabályozási 
szélességének legfeljebb 1/20-ad részéig nyúlhat be.  

j) Településképileg meghatározó területen – kivéve a helyi védett 
területen, helyi egyedi védelem alatt álló építmény telkén, műemléki 
jelentőségű területen és a műemléki környezet területén – a helyi 
építési szabályzatban meghatározott szabadonálló-telepszerű 
beépítési mód esetén, az építési helyen belül, az épülettől független 
kialakítással helyezhető el telkenként legfeljebb 1 db, legfeljebb 12 
m² egyoldali felületű, kétoldalas cégtotem, melyen nem alkalmazható 
LED-kijelzővel vagy futófénnyel üzemelő technológia. A cégtotem 
legmagasabb pontja a terepcsatlakozástól mérve legfeljebb 12 m 
lehet, de magassága a szomszédos telkeken álló épületek 
magasságát legfeljebb 3 m-rel haladhatja meg. 


