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Tiszaalpár Nagyközség település nevének használatáról 
 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselı-testületének Ügyrendi Bizottságának, valamint a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 

 
 

A rendelet célja 
 

1.§ A rendelet célja, hogy szabályozza Tiszaalpár Nagyközség település nevének jogszerő 
felvételét és használatát. 

 
A rendelet hatálya 

 
2.§ A rendelet hatálya kiterjed azon természetes- és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem 

rendelkezı gazdasági társaságokra, akik (amelyek) 
a) megnevezésükben, 
b) tevékenységük során, vagy mőködésükkel összefüggésben, 
c) emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon, egyéb terméken Tiszaalpár 

település nevét használni kívánják. 
 
 

Általános rendelkezések 
 

3. §A „Tiszaalpár” nevet vagy annak bármely toldalékos formáját (a továbbiakban együtt: 
„Tiszaalpár” név) a 2.§-ban meghatározott személyek és szervezetek az ott megjelölt célra engedéllyel 
vehetik fel vagy használhatják (a továbbiakban együtt: névhasználat). 

 
4.§ Nem engedélyköteles 
a) az a névhasználat, amely jogszabályon alapul, 
b) az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok, intézmények, egyéb szervezetek 
névhasználata, 
c) a közösségi közlekedési eszköz állomása, megállóhelye nevének feltüntetésével megvalósuló 
névhasználat. 
 
5. § A településnév-használat díjtalan. A kiadott engedélyek egy-egy példányát a Polgármesteri 

Hivatal által vezetett nyilvántartáshoz kell csatolni. 
 
 

A névhasználati engedélyezési eljárás 
 

6.§ (1) A névhasználat engedélyezésével kapcsolatos elsıfokú hatáskört a képviselı-testület 
gyakorolja. 

 
(2) A névhasználati engedélyezési eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezései – e 
rendeletben foglalt eltérésekkel – irányadók. 

 
7.§ (1) A névhasználat iránti kérelmet írásban, illetékmentesen a képviselı-testülethez kell 

benyújtani. A kérelem az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon is benyújtható. 
 



(2) A kérelemnek a Ket. 35.§ (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmaznia kell: 
a) a kérelmezı tevékenységi körét, 
b) a kérelmezett névhasználat idıtartamát, 
c) a kérelmezett névhasználat célját, 

d) a kérelmezett névhasználat módját, ennek keretében a megnevezés teljes szövegét, amennyiben a 
kérelmezı a „Tiszaalpár” nevet a 2.§ a) pontjában meghatározott célból kívánja használni. 
 
(3) A kérelemhez mellékletként csatolni kell: 

a) a szervezet létesítı okiratának eredeti vagy másolati példányát, amennyiben a kérelmezı nem 
természetes személy, 

b) az embléma, jelvény, kiadvány, dísz- vagy emléktárgy, egyéb termék színes tervét – a 
tényleges méret és a nagyítás vagy kicsinyítés léptékének feltüntetésével –, amennyiben a 
kérelmezı a „Tiszaalpár” nevet a 2.§ c) pontjában meghatározott célból kívánja használni. 
 
8.§ (1) A névhasználat csak akkor engedélyezhetı, ha a kérelmezı 

a) természetes személy lakó- vagy tartózkodási helye, nem természetes személy székhelye, 
telephelye, vagy fióktelepe Tiszaalpár nagyközség közigazgatási területén található, vagy 

b) tevékenysége, mőködése jellemzı módon Tiszaalpárhoz kötıdik. 
 
(2) A névhasználat engedélyezését meg kell tagadni, amennyiben: 

a) a névhasználat célja, módja vagy körülményei 
aa) jogszabályba ütköznek, 
ab) bizonyíthatóan az önkormányzat, vagy a település lakosságának jogait, jogos érdekeit 

sértik vagy veszélyeztetik, vagy egyéb ok miatt méltatlanok, 
b) a kérelmezett névhasználat a kérelem elbírálását megelızıen engedélyezett névhasználattól 

nem különbözik. 
 
(3) A névhasználat – az irányadó jogszabályokra, más hatósági engedélyekre is figyelemmel – 

a) határozatlan, vagy határozott idıre, illetve feltétel bekövetkeztéig, 
b) a tevékenység folytatásának, vagy a kérelmezı mőködésének idejére, 
c) egy vagy több alkalomra engedélyezhetı. 

 
(4) A névhasználati engedélyben a használat módjára nézve feltételek, kikötések, egyéb elıírások is 

megállapíthatók. 
 
9.§ (1) A névhasználati engedély a Ket. 72.§ (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmazza: 

a) a névhasználat idıtartamát, 
b) a névhasználat célját, 
c) a névhasználat módját, 
d) a névhasználat díjmentességére történı utalást, 
e) az engedély visszavonhatóságára történı figyelmeztetést és lehetséges okait, 
f) a névhasználattal kapcsolatos esetleges feltételeket, kikötéseket, elıírásokat. 

 
(2) A névhasználati engedélyekrıl a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. 

 
 

A névhasználati engedély visszavonása, az engedély nélküli névhasználat megtiltása 
 

10.§ A névhasználati engedélyt vissza kell vonni, amennyiben 
a) a kérelmezı 

aa) a névhasználatot az engedélyben foglaltaktól eltérı módon vagy célra folytatja, 
ab) az engedélyben meghatározott, a névhasználattal kapcsolatos feltételeket, kikötéseket, 

egyéb elıírásokat megszegi, 
b) a 8. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott okok az engedély kiadását követıen következnek 
be. 
 



11.§ Az engedély nélküli, vagy az engedély kiadásának megtagadása ellenére folytatott 
névhasználatot meg kell tiltani. 

 
 

 
Záró rendelkezések 

 
13.§ (1) E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 

 
 
Tiszaalpár, 2013. február 25. 
 

Jegyzı távollétében, helyettesítésével megbízva: 
 
 

Dr. Vancsura István     Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna 
     Polgármester       aljegyzı 
 



RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 
A Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 

Tiszaalpár Nagyközség település nevének használatáról szóló 
10/2013.(III.28.) Ktr. számú 

önkormányzati rendeletéhez (a továbbiakban Ör.) 
 
 

I. A helyi jelképek alkotásának, a helyi jelképek és a településnév használatának jogszabályi hátterérıl 
Magyarország Alaptörvénye a 32. cikkében a következıket mondja ki:  
„(1) A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között 
a) rendeletet alkot;  
i) önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerı címeket alapíthat;” 
(2) Feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi 
viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet 
alkot. 
(3) Az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes. 
 
A jelenleg hatályos, 2013. január 1-ével hatályba lépett Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) a jelképalkotás kérdéskörének szabályozását nem tartalmazza, de 
tartalmilag lényegi változást e területen nem következett be. A helyi önkormányzati jelképalkotásra 
vonatkozó rendelkezések tehát az Alaptörvényben szerepelnek, a helyi közhatalom gyakorlásának 
szerves elemét képezik. A helyi közügyek intézése keretén belül az önkormányzatokat megilleti a 
rendeletalkotás, annak részeként pedig a helyi jelképek alkotásának jogosultsága. 
 
Megállapítható továbbá, hogy az önkormányzatok e közhatalmi jogosítványaikat is a törvény keretei 
között gyakorolhatják. A jelképalkotás a törvényi elıírásoknak megfelelıen történhet, a 
rendeletalkotás eszköze pedig a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok 
rendezésére, továbbá törvényi felhatalmazás alapján, annak végrehajtására irányulhat. 
 
A helyi jelképek (jelkép, mint győjtıfogalom alatt értjük a címert, zászlót, lobogót, pecsétet is) 
megalkotásával kapcsolatosan kifejezetten e tárgykört szabályozó törvényi szintő jogforrás nincs. 
Ugyanakkor nem jogi háttér nélküli ez a szabályozási terület, még ha kétségtelenül szők körő is a 
törvényi elıírás. Ide soroljuk szakmailag a Magyarország címerének, zászlajának használatáról szóló 
2011. évi CCII. törvényt. 
Az önkormányzati jelképek megalkotása és az azzal összefüggı rendeletalkotás a Magyarország 
Alaptörvényében, de korábban az Ötv.-ben is kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok 
közhatalmi tevékenységének minısül. 
 
A helyi jelképek használata mellett merül fel egyre gyakrabban a települések nevének a közigazgatási 
helymegjelölésen túli (pl. anyagi haszonszerzést szolgáló gazdasági,) használatára vonatkozó 
szabályok rendezésének igénye is. 
 
A település attól nyer közjogi tartalmat, hogy az állam arra feljogosított közjogi szerve a települést az 
önkormányzás gyakorlásának jogával ruházza fel, figyelemmel arra, hogy a település megfelel a 
törvényi feltételeknek. Ennek tartalmi elemét képezi továbbá az is, hogy más település nevétıl jól 
megkülönböztethetı névvel kell rendelkeznie a településnek. 
A Mötv. 2013. január 1.-jével hatályos 126. § a) pontja szerint:  
„126.§ A köztársasági elnök:  
a) dönt az érintett helyi önkormányzatok kezdeményezésére - az ország területének közigazgatási 
tagozódásával, valamint területszervezéssel kapcsolatosan elıkészített - városi cím adományozásáról, 
továbbá a község alakításáról, egyesítésérıl, a községegyesítés megszüntetésérıl, a város, község 
elnevezésérıl;…” 
 
Az elızıekbıl következik, hogy a település elnevezése közjogi jellegő jogi tartalmat hordoz, közjogi 
kategória. Megállapításának, megváltoztatásának követelményeit a magyarországi hivatalos földrajzi 
nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007.(XI.14.) Korm. rendelet szabályozza. A 



településnevek véleményezésére hivatott Földrajzinév-bizottság a hivatalos földrajzi nevek 
megállapításával kapcsolatos tevékenységet – a Belügyminisztérium Önkormányzati Feladatok 
Fıosztály közremőködésével kidolgozott – 80/734.(2012.VI.19.) FNB. Áf. számú útmutatójával is 
segíteni kívánja. (megtalálható: a Kormány központi honlapjának Belügyminisztérium oldalán: 
www.kormany.hu ). 
 
Mindezek alapján összességében az a következtetés vonható le, hogy egy adott településhez 
kapcsolódó önkormányzati jelképek, mind pedig a település közjogi önállóságát kifejezı településnév 
egyaránt közjogi kategóriának minısülnek, közhatalmi tartalmat hordoznak. Erre tekintettel a helyi 
önkormányzatok mind a jelképek, mind pedig a településnév használatát szabályozhatják, és a helyi 
jelképeket és a település nevét közjogi védelemben részesíthetik. Ez utóbbi tekintetében külön törvényi 
rendelkezés hiányában is az önkormányzat hatáskörébe tartozik „a helyi társadalmi viszony” 
rendezése. Ennek jogkörét ismerte el az Alkotmánybíróság a településnév esetében, amikor 
határozatában kimondta, hogy „az egyes városnak, településeknek főzıdhet jogi érdeke nevének 
használatához. Nem érdektelen, hogy a helység nevét milyen célra, milyen tevékenység mellett, stb. 
kívánják használni. Ebbıl következik, hogy a város nevének használatához, ha a település 
önkormányzata úgy döntött, hozzájárulása szükséges.” (47/1995.(VI.30.) AB határozat, 
40/1998.(IX.25.) AB határozat) 
 
Analógia alapján ezt az álláspontot erısíti továbbá az is, hogy az ország jelképeinek használatát is 
védelemben részesíti a már hivatkozott címerhasználati törvény, mely a következık szerint rendelkezik:  
„5. § (1) Természetes személy a foglalkozásának, hivatásának gyakorlása során, jogi személy vagy 
jogi személyiség nélküli szervezet - az 1.§-ban említett szerveken és személyeken kívül - a tevékenysége 
során, szervezeti jelképként vagy ennek részeként a címert nem használhatja. Törvény vagy törvény 
felhatalmazása alapján jogszabály személy vagy személyek meghatározott csoportja tekintetében ettıl 
eltérıen rendelkezhet.” 
 
A helyi önkormányzatok joga és feladata tehát, hogy alaptörvényi felhatalmazottságuk alapján – valós 
társadalmi igény esetén – rendezzék az e tárgyú helyi társadalmi viszonyt, helyi rendeletükben közjogi 
védelemben részesítsék mind a települési jelképeket, mind pedig a település nevét. Annak használatát 
azonban csak a legszükségesebb mértékben – a közjog, a büntetıjog, a közerkölcs szempontjából 
értékelhetı tekintetben – korlátozzák. 
 
Megállapítható tehát az, hogy mind a jelképek, mind pedig a településnév védelme, használatának 
engedélyezése közhatalmi jogkörben történhet. A használat tekintetében pedig a helyi önkormányzat 
rendelkezhet, hogy mely esetekben nincs szükség engedélyre, vagy melyek az engedélyhez kötött 
használati formák. 
 
A helyi jelképek valamint a település nevének használatával kapcsolatosan a helyi jogalkotás során 
több magasabb szintő jogszabály rendelkezéseire is figyelemmel kell lenni. Ilyenekként említhetık az 
alábbi jogszabályokban írtak:  
- a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról szóló 2006. évi V. törvény 4. § (5) bekezdés (A 
történelem kiemelkedı személyiségének nevét a Magyar Tudományos Akadémia engedélyével, olyan 
elnevezést pedig, amelyhez másnak jogi érdeke főzıdik, csak a jogosult hozzájárulásával lehet a 
cégnévben szerepeltetni.) 
- a védjegyek és földrajzi árujelzık oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 3. § (3) bekezdése (Az 
illetékes szerv hozzájárulásával védjegyoltalomban részesülhet az a megjelölés, amelynek a (2) 
bekezdés a) és b) pontjában meghatározott jelzés csupán elemét képezi.) és a 103. § (1) bekezdése 
(Földrajzi árujelzıként oltalomban részesülhet a kereskedelmi forgalomban a termék földrajzi 
származásának feltüntetésére használt földrajzi jelzés és eredetmegjelölés. 
(2) A földrajzi jelzés valamely táj, helység, kivételes esetben ország neve, amelyet az e helyrıl 
származó - a meghatározott földrajzi területen termelt, feldolgozott vagy elıállított - olyan termék 
megjelölésére használnak, amelynek különleges minısége, hírneve vagy egyéb jellemzıje lényegileg 
ennek a földrajzi származásnak tulajdonítható. 
(3) Az eredetmegjelölés valamely táj, helység, kivételes esetben ország neve, amelyet az e helyrıl 
származó - a meghatározott földrajzi területen termelt, feldolgozott, illetve elıállított - olyan termék 
megjelölésére használnak, amelynek különleges minısége, hírneve vagy egyéb jellemzıje kizárólag 



vagy lényegében az adott földrajzi környezet, az arra jellemzı természeti és emberi tényezık 
következménye.) 
- a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 8. § (2) bekezdése (Az illetékes 
szerv hozzájárulásával oltalomban részesülhet a minta, amelynek az (1) bekezdésben meghatározott 
jelzés csupán elemét képezi.) 
- a Nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (8) bekezdése (A köznevelési intézmény 
tantermeiben, címtábláján, épületének homlokzatán, továbbá az állami, települési önkormányzati 
fenntartású intézmények körbélyegzıjén Magyarország címerét el kell helyezni, más intézmények 
körbélyegzıjén el lehet helyezni.) 
 
A helyi szabályozásnál indokolt volt figyelemmel lenni a központi jogalkotás hasonló tárgyú 
szabályaira is. Így a 37/2012.(VIII.22.) KIM rendelet, mely a címert vagy zászlót tartalmazó védjegy 
és formatervezési minta oltalmának megadásához szükséges engedélyezés kérdéseit rendezi. 
 
A települési jelképek, illetve a település nevének vagyoni ellenszolgáltatás ellenében történı 
használatával kapcsolatosan véleményem az, hogy az ilyen ellenszolgáltatás helyi rendeleti elıírása 
nem zárható ki. 
Ezt az álláspontot támasztja alá egyfelıl az Alkotmánybíróság fentebb idézett elvi éllel 
megfogalmazott véleménye, mely szerint „…városnak, településnek főzıdhet jogi érdeke nevének 
használatához.” E jogi érdek alatt nemcsak a közjogi, hanem a vagyonjogi érdeket is értelmezhetınek 
véljük. Ezt az álláspontot erısítik az Alkotmánybíróság 31/1994.(VI.2.) AB határozatában kifejtettek 
is, mely szerint „Vagyoni értéket jelenthet ugyanis – különösen külkereskedelmi vonatkozásban –, 
hogy valamely gazdálkodó szervezet által készített terméken nemzeti jelkép, adott esetben a magyar 
címer látható.” 
 
Másfelıl attól függıen, hogy a település jelképeit, nevét milyen célra, milyen tevékenység mellett 
használják, az olyan vagyoni értéket fejezhet ki a használónak, melybıl indokolt, hogy a település 
közössége is részesedjen. Ebben az esetben az önkormányzat nem tulajdonosi, vagy polgári jogi 
alapon, hanem a jelkép, a településnév közhatalmi jogosítottjaként, egyben a vagyoni értékő jog 
jogosítottjaként jogosult részesülni. Ennek jogi alapját teremti meg a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény következı rendelkezése: 
1. § (2) Nemzeti vagyonba tartozik:  
d) az államot vagy a helyi önkormányzatot megilletı bármely vagyoni értékkel rendelkezı jogosultság, 
amelyet jogszabály vagyoni értékő jogként nevesít,… 
 
Az önkormányzat tehát a helyi jelképekrıl szóló rendeletében, mint jogszabályban jogosult kimondani, 
hogy a települési jelkép, továbbá településnév használatának mely eseteit tekinti olyan vagyoni 
értékkel rendelkezı jogosultságnak, amikor a használó a közjogi jogosultság átengedéséért – nem 
pedig szolgáltatásért –, a jelkép, a településnév használatért vagyoni ellenszolgáltatást, díjat köteles 
fizetni. Indokolt ennek eseteit a legszőkebb körben – elsıdlegesen a jelkép, vagy településnév vagyoni 
haszonszerzés jelleggel, kereskedelmi céllal, stb. történı felhasználásának eseteire szőkítve – 
meghatározni, illetve a használati díjat mértéktartóan elıírni. 
 
E kérdéskör szabályozásával kapcsolatosan – az Alkotmánybíróság 31/1994.(VI.2.) AB határozatában 
írtakra tekintettel – különös figyelem fordítandó arra, hogy ne sérüljenek a gazdasági verseny 
szabadságával és a hátrányos megkülönböztetés tilalmával összefüggı követelmények. A gazdasági 
élet szereplıi (állami, önkormányzati, vagy nem állami szervezetnek minısülı jogi személyek, valamint 
a magánszemélyek) tekintetében azonos feltételekkel történjen a jelképek, illetve településnév 
használatának az engedélyezése. 
 
Figyelemmel arra, hogy a helyi jelképek és a településnév használatának díjfizetéses esetei, valamint a 
díj mértékének rendeletben történı megállapítása ugyancsak önkormányzati közhatalmi jogosítványt 
képez, de az Önkormányzatnak nem főzıdik ahhoz érdeke, hogy számottevı bevételt profitáljon, 
figyelemmel az azzal együtt járó adminisztrációra is, nem került díjköteles eset és mérték 
meghatározásra. 



 
ELİZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ alapján. 
 
A tervezett önkormányzati rendelet 
 
a) társadalmi hatásai: 
 
Az önkormányzati rendelet erısíti Tiszaalpár nagyközségi Önkormányzat közhatalmi 
jellegét, továbbá közösségformáló és erısítı szerepe van. 
 
b) gazdasági hatásai: 
 
Nincs. 
 
c) költségvetési hatásai: 
 
Nincs. 
 
d) környezeti és egészségi következményeit: 
 
Nincs. 
 
e) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait: 
 
Minimális. 
 
f) megalkotásának szükségessége és a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
 
Magán és közösségi igény alapján, a jogalkotás elmaradása Tiszaalpár Nagyközség 
közössége vonatkozásában zavart, az Önkormányzat közhatalmi jelleggében tekintély-
csökkenést eredményezhetne. 
 
g) alkalmazásához szükséges személyi feltételei: 
 
A rendelkezésre álló személyi feltételek elengendıek. 
 
h) szervezeti feltételei: 
 
A rendelkezésre álló szervezeti feltételek elengendıek. 
 
i) tárgyi feltételei: 
 
A rendelkezésre álló tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 
j) pénzügyi feltételei: 
 
Nincs. 
 
 
 


