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Hatályon kívül helyezte a 49/2017. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 48. § (1) bekezdés c) pontja. 

Hatálytalan 2018. január 1-től 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
35/1999. (XI. 29.) 

önkormányzati rendelete 
 

a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.  
törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - figyelemmel a gazdasági 
reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény, továbbá a közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. tv. 12. §-ában és az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az 
építészeti műszaki tervdokumentációk tartalmáról szóló 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet 
1.számú melléklet II. fejezet 13./c pontjában foglaltakra - a következő rendeletet alkotja:1 
 

 
Bevezető rendelkezések 

 
1. §2. 

 
A rendelet célja Kaposvár város történeti hagyományainak, építészeti értékeinek, 
idegenforgalmi nevezetességeinek védelme, valamint a város arculatának megőrzése 
érdekében a városképi, közlekedési és vagyonbiztonsági szempontok figyelembe vételével a 
hirdető berendezések és hirdetmények elhelyezésének szabályozása. 
 

2. §. 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed: 
a) Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területére, 
3b) minden természetes és jogi személyre, aki/amely a város területén hirdető-berendezést, 
hirdetményt kíván elhelyezni. 

(2) 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 helyiség, helyiség-

együttes nevét és az ott folyó tevékenységet bejáratnál feltüntető tábla, 
c) címtábla: intézmény, vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető tábla 

(névtábla), 
d) hirdetőoszlop: 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 (színezett habarccsal) készített 
reklámcélú építmény, grafikai mű. 

                                                           
1 Módosította: a 13/2009.(II.27.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2009. március 1-től. 
2 Módosította: a 22/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2000. július 1-től. 
3 Módosította a 30/2014. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2014. július 1-től. 
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h) 4
 reklámtábla: valaminek a reklámozását szolgáló, nyilvános helyen elhelyezett tábla 

i) hirdetmény: a falragasz, felirat, plakát, szórólap, értesítés, ábrázolás, tájékoztató, 
kifeszített hirdetőszalag, valamint választási hirdetmény és kampány anyag akár 
nyomdai úton, vagy házilag, illetve felfestéssel (sprayvel)készült.5 

j) 6óriásplakát: minden olyan hirdető-berendezés, amely 8 m2, vagy annál nagyobb hirdetési 
felülettel kerül kialakításra. 

 
(3) Egyéb értelmezési rendelkezések: 
 
a) lakott terület: a közigazgatási területnek a közlekedési hatóság által "lakott terület" közúti 

jelzőtáblával kijelölt része. 
b) 7

 középület: a külön jogszabályban8 közhasználatúként meghatározott építmény,  
c) városközpont: e rendelet 1. számú melléklete szerint meghatározott terület. 
d) belváros: e rendelet 1. számú melléklete szerint meghatározott terület. 
e) 9

  
(4)10 Kaposvár város közigazgatási területén hirdető-berendezés e rendelet, valamint a külön 

önkormányzati rendelet11 előírásainak figyelembevételével helyezhető el. 
 

Hirdető-berendezések elhelyezésének általános előírásai 
 

3. §. 
 

(1) 12Hirdetmény 
a) csak vízoldékony ragasztóval rögzíthető, 

b) a köztisztasági előírások betartásával terjeszthető (különösen a szórólapos hirdetmény) 

c) közterületen csak a reklámgazda által üzemeltetett hirdető-berendezéseken helyezhető 
el. 

(1a)13 Tiltott helyen való elhelyezésnek minősül annak a hirdetménynek az elhelyezése, 
melyet: 

a) közúti jelzőtábla tartóoszlopán, 

b) közterületeken és közforgalom számára megnyitott területeken álló fákon, padokon, 
utcabútorokon, kandelábereken 

c) emlékműveken, szobrokon, 

f) közterületi és közforgalom számára megnyitott út, járda, gyalogút, kerékpárút 
szilárd burkolatára festett kivitelben, 

                                                           
2 Módosította a 22/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2000. július 1-től. 
5 Módosította a 12/2002.(VI.07.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2002. június 15-től. 
6
 Módosította a 12/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2011. február 26-tól. 

7 Módosította a 22/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2000. július 1-től. 
8 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXVIII. törvény 2.§. 9. pontja. 
9 Hatályon kívül helyezte a 78/2012.(XI.19.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályon kívül 2012. 

december 28-tól. 
10

 Beiktatta  a 75/2006.(XII.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2007. január 1-től 
11 Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) 
önkormányzati rendelete 
12

 Módosította az 53/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. január 1-től. 
13

 Beiktatta az 53/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2017. január 1-től. 
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g) épületek falain és kerítéseken helyeznek el 
 
(2) Hirdető-berendezésen és hirdetményen nem alkalmazható 
 

a) a külön rendeletben14 szereplő táblák forma és színösszeállítása, továbbá az útbaigazító 
táblákon szabványosított betűtípus és jelrendszer. 

 
b) villogó, káprázást okozó fény, futófény, fényvisszaverő vagy fényvisszavető anyag, 

olyan világítótest, melynek elhelyezése, kialakítása révén, a közúton közlekedőket 
vakítja, ezzel a közlekedés biztonságát veszélyezteti. 

 
 
(3)15 Cégtábla elhelyezése a földszinti portál részeként, vagy a földszinti portál felett, az 

osztópárkány alatti sávban történhet, rendeltetési egységenként 1-1 darab, sarok 
kialakítású rendeltetési egységeknél 2-2 db. Ezen kívül épületenként, illetve nem lakás 
célú rendeltetési egységenként legfeljebb 1 db, sarok kialakítás esetén 2 db függőleges 
konzolos- maximum 60 cm vízszintes vetületű és 60 cm magas - cégér is 
engedélyezhető.  

(4)12 Új hirdető-berendezés az épülethomlokzaton csak a meglévő, használaton kívüli hirdető-
berendezések egyidejű eltávolításával helyezhető el. 

(5)12 Hirdető-berendezés elhelyezését az épület egészére vonatkozó homlokzati terv alapján, 
az épületben található szervezetek, gazdasági társaságok, cégek, vállalkozók illetve 
rendeltetési egységek részére lehet elhelyezni. 

(6)12 A város területen óriásplakát kizárólag e rendeletben szabályozottak alapján létesíthető. 

(7)12 Építési védőháló, védőszövet kizárólag az építés idejére alkalmazható. 

(8)12 Felüljárón, épületeket összekapcsoló közterület feletti építményrészen, közutak melletti 
korlátokon hirdető-berendezés és hirdetmény nem helyezhető el. 

(9)12 Erdőterületek és zöldterületek övezeteiben, valamint országos- és helyi jelentőségű 
védett természeti területen hirdető-berendezés nem helyezhető el. 

 
(10)16  A hirdetőberendezés tulajdonosa a hirdetőoszlopot és hirdetőtáblát köteles az 

építésügyi hatóság által megadott azonosító számmal ellátni.17 
 
 
 
 

4. §.18 
 

(1) 
19

 
 

                                                           
14 A közúti közlekedés szabályairól szóló többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM - BM együttes rendelet 

(KRESZ) 
15

 Beiktatta a 13/2009. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2009. március 1-től. 
16

 Számozását módosította a 13/2009. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2009. március 1-től. 
17 Beiktatta a 12/2002.(VI.07.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2002. június 15-től. 
18 Módosította a 12/2002.(VI.07.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2002. június 15-től. 
19

 Hatályon kívül helyezte a 25/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011. 
július 1-től. 
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(2) Megállító tábla nem helyezhető el a rendelet 3. számú mellékletében felsorolt utcákban. 
 
(3) A (2) bekezdésben szabályozott kivétellel közterület bérleti szerződéssel legfeljebb 66 cm 

x 95 cm hirdetési felület csővázas mobil reklámhordozó helyezhető el. 
 
(4) 20 

 
5. §. 

 
(1) A hirdető-berendezések kialakításának az építmény karakteréhez, színezéséhez, 

arányrendszeréhez igazodónak kell lenni. Szerkezetileg több elemből álló hirdető-
berendezés egy építménynek számít. 

 
(2) Közterületről két vagy több oldalról látható hirdető-berendezés csak két vagy több oldali 

hirdetőfelülettel kerülhet kialakításra. 
 
(3) 21Az épületek szabad nyílás nélküli homlokzati felületén a következők szerint helyezhető 

el hirdető-berendezés: 
a) 100 m2-nél kisebb falfelület maximum 50 %-án, 
b) 100 m2-nél nagyobb falfelület maximum 25 %-án.  

 
(4) 22Az egységes homlokzat kialakítása érdekében az építési hatóság a teljes homlokzat 

átfestését elrendelheti. 
 
(5) 23A (3) bekezdés szerinti hirdetőberendezés elhelyezése illetve falfestés a történelmi 

városmag és a városközpont területén nem engedélyezhető. 
 

6. §. 
 

(1) Hirdető berendezést úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a közterület más 
részeinek és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, illetve közterület esetén 
a közterület fenntartási munkáit. 

 
(2) A hirdető berendezések közutak melletti elhelyezésének szabályait külön törvény24 

szabályozza. 
 
(3) Nem helyezhető el hirdető-berendezés 
 

a) közterületi út, járda, gyalogút, kerékpárút szilárd burkolatára festett kivitelben; 
b) 25a szabályozási tervben26 megtartandó zöldfelületként jelölt területeken; 
c) 27középületek falain kivéve a 2.§ (2) bekezdés a) – c) pontjában foglaltakat; 

                                                           
20 Hatályon kívül helyezte a 89/2009. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályát vesztette 
2010. január 1. napján. 
21

 Módosította a13/2009. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2009. március 1-től. 
22 Beiktatta a 12/2002.(VI.07.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2002. június 15-től. 
23 Beiktatta a 12/2002.(VI.07.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2002. június 15-től. 
24 A közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. törvény. 
25

 Módosította a 75/2006.(XII.22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2007. január 1-től. 
26  Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) 
önkormányzati rendeletének rajzi része. 
27 Módosította a 22/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2000. július 1-től. 
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d) közterületen álló fákon, padokon; 
e) emlékműveken; 
f) szobrokon; 
g)28  
h) 29közterületen kívül óriásplakát. 
 

(4) 30 
(5) 31

 Az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok esetében a tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozatot a Polgármester adja ki. A kérelemhez mellékelni kell a 6.§ (4) 
bekezdésében foglaltakat. 

 
7. §. 

 
(1) A közgyűlés a hirdető-berendezések elhelyezésének szempontjából Kaposvár   város 

területét körzetekre osztja. A körzetekhez tartozó utcák jegyzékét, valamint a körzetek 
lehatárolását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 
(2) Az egyes körzetekben kihelyezhető hirdető-berendezés típusokat a Közgyűlés által 

elfogadott reklámarculati koncepció32 határozza meg. 
 

 
Hirdető-berendezések közterületen történő elhelyezése 

 
338. § 

 
(1) A közterületeken hirdető-berendezés és hirdetmény elhelyezésére az önkormányzat a város 

egész közigazgatási területére jogosító,  legfeljebb 5 évre szóló bérleti szerződést köt. 
 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt közterület használatának versenyeztetése során az önkormányzati 

vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. 
 
 (3) Az (1) bekezdésben foglalt közterület bérleti díját a bérleti szerződés tartalmazza, a 

közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
díjtételeit e vonatkozásban  nem kell alkalmazni. 

 
(4) Az (1) bekezdésben foglalt bérleti szerződés tartalmazza különösen: 
a) a bérelt közterület-részek megnevezését; 
b) a bérleti díj összegét, emelésének módját; 
c) a bérlő kötelezettségvállalását, hogy a hirdető-berendezés és hirdetmény elhelyezésére  

vonatkozó jogszabályi és egyéb rendelkezéseket betartja; 
d) rendelkezést a bérlet lejártával a közterület eredeti állapotának visszaállításáról vagy a 

felépítmény ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról; 
e) a bérlő szerződésszegésének jogkövetkezményeit. 

                                                           
28

 Hatályon kívül helyezte a 13/2009. (II.27.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályát vesztette 
2009. március 1-jén. 

29 Beiktatta az 55/2007.(XI.15.) sz. önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2008. január 1-től. 
30 Hatályon kívül helyezte a 89/2009. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályát vesztette 
2010. január 1. napján..  
31 Módosította az 54/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2009. október 1-től. 
32 466/1999. (XI. 18.) önkormányzati határozat. 
33

 Módosította a 78/2012.(XI.19.) önkormányzati rendelet  1. §-a. Hatályos 2012. december 28-tól. 
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A választással kapcsolatos hirdető-berendezésekre 
és hirdetményekre vonatkozó külön szabályok 

 
9. §. 

 
A választással kapcsolatos hirdető-berendezésekre és hirdetmények elhelyezésére e rendelet 
2-8.§-ban foglalt szabályok, valamint külön törvény34 szabályozásai irányadók. 
 
 

Eljárási szabályok 
 

10. §. 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén e rendelet hatálybalépéséig kintlevő és a 
jelen rendelet rendelkezéseinek nem megfelelően kihelyezett hirdető-berendezések esetén: 
 
a/35 
b/ ha a hirdető-berendezés tulajdonosa építési engedéllyel rendelkezik, úgy azt a jegyzőnek az 

engedély lejártakor, a hirdető-berendezés természetes elhasználódásakor, vagy ha az adott 
közvilágítási oszlopokra a közútkezelő KRESZ táblát helyez ki, e rendeletnek megfelelően 
módosítania kell; 

c/ a közút területén, közútkezelő hozzájárulás nélkül elhelyezett hirdető-berendezések 
eltávolítására a közútkezelő saját hatáskörben intézkedhet; 

d/ a közút területén kívül, a közutakra vonatkozó jogszabályi előírásokba ütközően elhelyezett 
hirdető-berendezések esetén az közútkezelő közvetlenül - a közlekedési hatóság 
közreműködése nélkül – a jegyzőnél kezdeményezheti a jogellenes állapot megszüntetését. 

 
11. §.36 

 
A szabálytalanul elhelyezett hirdető-berendezésekkel kapcsolatban az építéshatóság az 
építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 
25.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően jár el. 
 

12. §. 
 

Magántulajdonú ingatlanon felállított hirdető-berendezés elhelyezéséért és eltávolításáért az 
ingatlan tulajdonosa a hirdető-berendezés tulajdonosával egyetemlegesen felelős. 
 

13. §37 
 

Záró rendelkezések 
 

                                                           
34 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény. 
35

 Hatályon kívül helyezte a 25/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011. 
július 1-től. 
36

 Módosította a 25/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2011. július 1-től. 
37 Hatályon kívül helyezte a 22/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 14. §-a. Hatálytalan 2000. július 1-ől. 
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14. §38. 
 
 

15. §39 
 

15/A. §40 
 
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz. 
 

16. §. 

 
(1) E rendelet 2000. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő 

ügyekben is alkalmazni kell. 

 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a hirdető-berendezések és hirdetmények 

elhelyezéséről szóló 11/1994. /II. 9./ önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 
9/1995. /III. 8./ önkormányzati rendelet és a 13/1995. /VI. 20./ önkormányzati rendelet, 
továbbá a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 
– többször módosított – 18/1995.(VI. 20.) önkormányzati rendelet 5. §. g.) pontja illetve a 
rendelet 2. számú mellékletének a), c), k), n), pontja hatályát veszti. 

 
 
 
Kaposvár, 1999. november 18. 
 
 
 dr. Kéki Zoltán s.k. Szita Károly s.k. 
            jegyző   polgármester 

                                                           
38 Hatályon kívül helyezte a 78/2012.(XI.19.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályon kívül 2012. 
december 28-tól. 
39 Hatályon kívül helyezte a 30/2006. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2006. július 1-től. 
40 Beiktatta az 54/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2009. október 1-től. 
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1. számú melléklet 
 a 35/1999. ( XI.29.) önkormányzati rendelethez41 

   
I.ÖVEZET 
 

A.) Történelmi városmag 
 

1. Áchim A. u. a Berzsenyi u-tól keletre 
2. Ady E. utca, 
3. Bajcsy-Zs. u. a Széchenyi térig, 
4. Berzsenyi u. a Kontássy u-ig 
5. Budai N. A. u. 
6. Csokonai V. M. u. 
7. Dózsa Gy. u. 
8. Európa park, 
9. Fő u. a Dózsa Gy. u-ig, 
10. Irányi D. u. 
11. Kontrássy u. 
12. Kossuth L. u. Bajcsy Zs. u-ig 
13. Kossuth tér 
14. Megyeház u. 
15. Múzeum u. 
16. Noszlopy G. u. 
17. Petőfi tér, 
18. Rippl-Rónai tér 
19. Széchenyi tér 
20. Teleki u. 
21. Újpiac tér 
22. Zárda u. Bajcsy-Zs. u-ig 
23. Városház u. 
 

B.) Városközpont 
(a történelmi városmagon kívüli rész) 
 

1. Anna u. 
2. Bajcsy-Zs. u. a Széchenyi tértől a Tallián Gy. u-ig 
3. Baross G. u. az Anna u-ig 
4. Berzsenyi u. a Kontrássy u-tól a József A. u-ig 
5. Ezredév u. 
6. Fő u. a Dózsa Gy. u-tól a Tallián Gy. u-ig 
7. Iskola köz 
8. József Attila u. 
9. Kossuth L. u. Bajcsy Zs. u-tól – Somssich P. u-ig 
10. Németh István fasor a Tallián Gy. u-ig 
11. Rákóczi tér 
12. Rippl-Rónai J. u. 
13. Somssich P. u. 
14. Szent Imre u. a Bajcsy-Zs. u-tól a Somssich P. u-ig 
15. Tallián Gy. köz 
16. Tallián Gy. u. a Fő u-tól – a Németh I. fasorig 
                                                           
41 Módosította a 12/2006. (II.28.) önkormányzati rendelet. hatályos 2006. március 1-től. 
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17. Zárda köz 
18. Zárda u. Bajcsy-Zs. u-tól – Somssich P. u-ig 
 
C./ Belváros 

(a történelmi városmagon és a városközponton kívüli rész) 
 

1. 48-as Ifjúság u. 
2. Áchim A. u. (Berzsenyi u-tól nyugatra) 
3. Árpád u. a Kisgáti árokig 
4. Bajcsy-Zs. u. a Tallián Gy. u-tól 
5. Baross G. u. az Anna u-tól 
6. Berzsenyi park 
7. Berzsenyi u. a József A. u-tól 
8. Bethlen tér 
9. Biczó F. köz 
10. Biczó F. u. 
11. Damjanich u. 
12. Dési Huber u. 
13. Fodor J. tér 
14. Fő u. a Tallián Gy. u-tól 
15. Füredi u. a 61. sz. főútig 
16. Gábor A. tér 
17. Gróf Apponyi A. köz 
18. Gróf Apponyi A. u. 
19. Hársfa u. 
20. Honvéd u. a 61. sz. főútig, 
21. Hunyadi J. u. a 61. sz. főútig, 
22. Irinyi J. u. a 61. sz. főútig, 
23. Kanizsai u. a 61. sz. főútig 
24. Kaposi Mór u. 
25. Kereszt u. 
26. Kossuth L. u. a Somssich P. u-tól a 61. sz. főútig, 
27. Dr. Kovács S. Gy. u. 
28. Laktanya u. 
29. Németh I. fasor a Tallián Gy. u-tól 
30. Nemzetőrsor 
31. Pázmány P. u. a 61. sz. főútig 
32. Pete L. u. 
33. Petőfi u. 61. sz. főútig, 
34. Szántó köz 
35. Szántó u. 
36. Szent Imre u. a 61. sz. főútig 
37. Tallián Gy. u. a Németh I. fasortól a 61. sz. főútig 
38. Vár u. 
39. Vásártéri u. 
40. Virág u. a 61. sz. főútig 
41. Vöröstelek u. 
42. Bereczk Sándor u. 
43. Kaposvári György u. 
 
 
 



2012.12.14.               C\dok\2011\rendeletek\egységes\hirdetőberend 2012.12.28-tól                 Gelencsér Ildikó          

 
D.) 
 
1. Honvéd u. végéig, 
2. Arany tér, 
3. Kisfaludy u. a Nádor u-ig. 
 
II. ÖVEZET ( családi házas, alacsony szintszámú lakóterületek ) 
az I., III., IV.  övezeten kívüli területek 
 
III. ÖVEZET ( lakótelepek ) 
 
A.) 
(lakótelepek, kivéve azokat a területeket, épületeket, amelyek elhelyezkedésük miatt más 
övezetbe sorolt utcákról jól láthatóak) 
 

Szondi György utca, Búzavirág utca, Füredi út, Béke út által határolt övezet 
 
Buzsáki utca, Fazekas Mihály utca, Bem József utca által határolt övezet 
 
Béke út, Füredi út, 48-as Ifjúság útja által határolt övezet 
 
Füredi út, 48-as Ifjúság útja, Arany János utca, Kisfaludy utca által határolt övezet 
 
Füredi út, Arany János utca, Sávház által határolt övezet 
 

B.) Bevezető utak területe az I. övezet határáig 
 
  C.) Gazdasági területek 
 

Keleti iparterület 
Dombóvári út – Guba Sándor úti iparterület 
Pécsi utca iparterület I. (Cukorgyár) 
Pécsi utcai iparterület II. (Húsüzem) 
Jutai úti iparterület 
Füredi úti iparterület 
Nyugati iparterület (61-es főút mentén) 

 
IV. ÖVEZET 
 
Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Terve :  
a) 2. számú melléklete  2. pont alatt felsorolt helyi védelem alatt álló területek,  
b) 4. számú melléklete 2.1. pont alatti területek. 
 
 
V. ÖVEZET 
 

külterületek, illetve beépítésre nem szánt területek.  
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2. melléklet a 35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendelethez42 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
42

 Hatályon kívül helyezte a 78/2012.(XI.19.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályon kívül 2012. 
december 28-tól. 
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3. számú melléklet 

a 35 /1999. (XI.29. ) önkormányzati rendelethez43 

 
 
1. Ady Endre utca 
2. Anna utca 
3. Bajcsy-Zs. utca a Tallián Gy. utcáig 
4. Csokonai utca 
5. Dózsa György utca 
6. Európa park 
7. Fő utca a Dózsa Gy. utcáig 
8. Irányi Dániel utca 
9. Kontrássy utca 
10. Kossuth L. utca a Bajcsy-zs. utcáig 
11. Kossuth tér 
12. Megyeház utca 
13. Múzeum köz 
14. Noszlopy Gáspár utca 
15. Petőfi tér  
16. Rippl-Rónai tér 
17. Széchenyi tér 
18. Tallián Gyula utca a Németh István fasorig 
19. Teleki utca 
20. Városház utca 
21. Zárda utca” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
43 Módosította a 12/2002.(VI.07.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2002. június 15-től. 


