
19/2002.(06.14.) Kgy. sz. rendelet1 

Az épületek zászlókitűzéséről, a közterületeken történő lobogófelvonásról és 
a díszkivilágítás rendjéről 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LVV. törvény 16 § (1) bekezdése, valamint a 
Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a 
használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. törvény 21. § (3) bekezdése alapján 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbi rendeletet 
alkotja:  

1. § 2 

A rendelet hatálya  

A rendelet hatálya Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén található 
közterületre és középületekre, illetve a részben vagy egészben Hódmezővásárhely Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetekre, társasházakra, 
valamint valamennyi lakóépületre terjed ki.  

2. §3 

A zászlókitűzésről, lobogófelvonásról  

(1) A legalább 12 lakásos lakóépületeken, gazdálkodó szervezetek székhelyén, telephelyén és 
a közterületeken a (2) bekezdésben megjelölt nemzeti ünnepek alkalmával a zászlót ideiglenes 
jelleggel ki kell tűzni, illetve a lobogót fel kell vonni.  
(2) A következő ünnepek alkalmával kell gondoskodni a zászló kitűzéséről és a lobogó 
felvonásáról:  
március 15. – az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern 
parlamentáris Magyarország megszületésének napja  
augusztus 20. – az államalapítóm Szent István ünnepe  
október 23. – az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar 
Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja 
(3) A jelentős városi események alkalmával a polgármester elrendelheti a zászló kitűzését, 
illetve a lobogó felvonását, amelyről köteles a tájékoztatás helyben szokásos formájában 
értesíteni a lakosságot, gazdálkodó szervezeteket.  
(4) A zászló kitűzése, lobogó felvonása során a Magyar Köztársaság nemzeti színű és 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város városi zászlója, lobogója használható.  
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(5)4 Azon magánszemély részére, aki vállalja, hogy a tulajdonában illetve használatában, 
birtokában lévő lakóépületet a (2) bekezdésben megjelölt nemzeti ünnepek alkalmával 
fellobogózza, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata igény szerint 
térítésmentesen biztosítja Magyarország Alaptörvénye I) cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott nemzeti zászlót, továbbá technikai segítséget nyújt annak kihelyezéséhez. 

3. § 

(1)A zászlókitűzésről, lobogófelvonásról kezelő hiányában az épület tulajdonosának, illetve 
közterület esetén a polgármesternek kell gondoskodnia.  
(2) A zászlók, lobogók beszerzése és megfelelő állapotban tartása az (1) bekezdésben foglalt 
személyek kötelessége. Elhasználódás esetén kötelező a zászlók, lobogók lecserélése.  
(3) A zászlókitűzés, lobogófelvonás az ünnepet megelőző este 18 órától, az ünnepet követő 
reggel 8 óráig tart.  
(4) A közterületen álló létesítményekre zászlótartót csak a tulajdonos hozzájárulásával lehet 
felszerelni úgy, hogy az a létesítmény rendeltetésszerű használatát, karbantartását ne 
akadályozza.  

4. §  

 
(1) A nemzeti ünnepeken és a jelentős városi események alkalmából a polgármester elrendeli 
a városháza előtt a Magyar Köztársaság nemzeti lobogójának és Hódmezővásárhely Megyei 
Város lobogójának ünnepélyes keretek közötti felvonását.  
(2) A lobogó felvonásának és levonásának időpontját a polgármester határozza meg.  
(3) A polgármester külföldi delegációk látogatása esetén elrendelheti a lobogó felvonását, 
mely alkalommal a delegáció nemzeti, illetve egyéb (pl. közigazgatási egység, szervezet) 
lobogója is felvonásra kerül.  

5. § 

A díszkivilágításról 

(1) A díszkivilágítás berendezéssel felszerelt, jelen rendelet függelékében megnevezett 
közterületi létesítményeket, valamint épületeket az e rendeletben meghatározott módon és 
üzemeltetési rendben kell kivilágítani.  
(2) A nemzeti ünnepek alkalmával az ünnepet megelőző napon és az ünnep napján kell 
biztosítani az (1) bekezdés szerinti létesítmények, épületek díszkivilágítását.  
(3) A dísz-kivilágítási berendezéseket alkonyattól (a közvilágítás üzembe helyezésétől) 24 
óráig kell működtetni.  
(4) A polgármester jogosult jelentős városi esemény, valamint egyéb rendkívüli esetben 
intézkedni a létesítmények, épületek díszkivilágításáról. A dísz-kivilágítási berendezéseket a 
polgármester döntésének megfelelő időponttól kell működtetni az általa meghatározott 
időtartamig.  
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6. §  

Záró rendelkezések  

(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
(2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti az épületek, közterületek 
fellobogózásáról, díszkivilágításáról és a zászlófelvonás rendjéről szóló 35/1995.(10.05.) Kgy. 
sz. rendelet.  
(3) E rendelet alkalmazásában gazdálkodó szervezetnek minősül a részben vagy egészben 
önkormányzati tulajdonban álló gazdálkodó szervezet, valamint az ezek tulajdonában álló 
egyéb gazdálkodó szervezet.  
(4)-(5)5  

Az épületek zászlókitűzéséről, a közterületeken történő lobogófelvonásról és a 
díszkivilágításának rendjéről szóló 19/2002.(06.14.) Kgy. sz. rendelet 

Függeléke 

Az alábbiakban megnevezett közterületi létesítmények, valamint épületek díszkivilágítását 
kell a rendeletben meghatározott módon biztosítani:  
1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Városháza, Kossuth tér 1.  
2. Kossuth Lajos szobor, Kossuth tér  
3. Szent István katolikus templom, Szent István tér 4.  
4. Szent István szobor, Szent István tér  
5. Református Ó-templom, Szőnyi u.  
6. II. Világháborús emlékmű, Hősök tere  
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