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Debrecen Megyei Jogú Város jelképeinek leírása, hiteles arány és alak szerinti ábrázolása
1. A címer leírása és ábrázolása
Egyenesen fennálló égszínkék hadipajzs, alján három csúcsú halomból képzett zöld mező, középen zöld lombkoronájú pálmafa
emelkedik. Alatta fehér színű gyapjas bárány áll, feje körül arany dicskoszorú, három lábával két nyitott könyvön, felemelt és kissé
behajlított jobb első lábával aranyszínű kereszt rúdját tartja, a kereszten lecsüngő és szétterjesztett, fehér kereszttel hímzett veres
lobogó. A bárány egész testének súlyával a pajzs jobb oldal felé fordul és lép. A pajzs tetején nyílt sisak felett a koronán kiterjesztett
szárnyú, mellén zöld borostyán koszorút viselő, felemelt fejű és kitátott szájú főnix madár, mely a koronából felcsapó lángoknál
magát perzseli. A sisak felső részéről balról veres és fehér, jobbról arany és kék színű címerrojtok futnak le szorosan a sisakhoz,
illetve a pajzshoz simulva. A főnix madár feje felett tündöklő nap látható.

2. A pecsét leírása
A város pecsétje a címer hiteles, kicsinyített rajzolata, körben a „Debrecen Megyei Jogú Város”
felirattal. A pecsét lenyomatát tartalmazó kördíszítésű ezüst medalion 90 mm átmérőjű, a tömör
érem átmérője 70 mm, a hozzá tartozó ezüstlánc 85 cm hosszúságú.
3. A zászló leírása és ábrázolása
Debrecen város zászlaja 2:3 oldalarányú, vízszintes téglalap alakú, három 1/4-2/4-1/4 arányú, kéksárga-kék színű vízszintes sávból áll. Mérete: 100 cm x 150 cm, 150 cm x 225 cm, 200 cm x 300
cm. A díszzászlót címer díszíti. A címer középpontja egybeesik a zászló oldalfelező
merőlegeseinek metszéspontjával, magassága megegyezik a zászló sárga sávjának magasságával.
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Debrecen Megyei Jogú Város címerének és zászlajának színei
1. A címer színei:
PANTONE 485 C –RAL 3020 (Verkehrsrot)
PROCESS BLUE – RAL 5015 (Himmelblau)
PANTONE 361C – RAL 6018 (Gelbgrün)
PANTONE 109 C –RAL 1018 (Zinkgelb)
Főnix és a bárány színei:
COOL GRAY I C – RAL 9002 (Grauweiss)
Rojt
PANTONE 427 C – RAL 7047 (Telegrau 4)
2. A zászlóalap színei
Kék: A címerpajzs mezőjének színe
PROCESS BLUE –RAL 5015 (HIMMELBLAC)
Sárga: A címerpajzsban lévő zászló és a bárány fejét övező dicskoszorú színe.
PANTONE 109 C – RAL 1018 (ZINKGELB)
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Debrecen Város Borát tartalmazó palackokon elhelyezett címke:

4.

1. A zászló és a hozzá tartozó zászlórúd-méretei
1.

A
Zászló

B
Zászlórúd

2.

100x150 cm

2,5 m

3.
4.

150x225 cm
200x300 cm

3,5 m
4m

2. Lobogó és hozzá tartozó árbócméretek
1.

A
Lobogó

B
Árbóc

2.

100x150 cm

6m

3.
4.

150x225 cm
200x300 cm

9m
12 m
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