
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 

 
A „Biatorbágy” névhasználat szabályairól, valamint Biatorbágy Város címeréről, zászlajáról 

és azok használatáról 
 

egységes szerkezetbe foglalva a 7/2022. (IV. 1.) számú önkormányzati rendelettel 
 
1Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. A rendelet célja 

 
1. § A rendelet célja, hogy szabályozza Biatorbágy Város nevének, címerének valamint 
zászlajának jogszerű használatát. 
 

2. Általános rendelkezések 
 
2. § (1) Gazdasági, társadalmi, tudományos, kulturális szervezetek, intézmények, jogi 
személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok a „Biatorbágy”, „Biatorbágy 
Város” megjelölést vagy azoknak bármely toldalékos formáját elnevezésükhöz, tevékenységük 
gyakorlásához vagy működésük folytatásához csak Biatorbágy Város Képviselő-testületének 
engedélye alapján vehetik fel, illetve használhatják. 
 
(2) Az engedélyes jogosult az engedély által meghatározott módon megnevezésében 
használni a „Biatorbágy”, „Biatorbágy Város” nevet illetve megjelölést vagy azoknak bármely 
toldalékos formáját. 

(3) A név, címer- és zászló használatért nem kell díjat fizetni. 
 
3. § (1) Biatorbágy Város címere ovál pajzson, a cölöphelyen arany mezőből kinövő három 
leveles búzaszál /Bia/, jobb oldalán kék mezőben hegyével fel, élével befelé fordított lebegő 
ezüst csoroszlya, bal oldalán ugyanilyen állású ekevas /közös jel/. A torbágyi pecsétben 
szereplő két leveles /vörös/ rózsaszál pajzstartóként, a pajzs két oldalára kerül. A pajzson a 
pecsétek másik közös címerképe, az ötlombú korona nyugszik. 

(2) A Város címerét mint díszítő és utaló jelképet használni lehet 
a) a település körpecsétjén, 
b) a település zászlaján, 
c) a képviselő-testület szerveinek, a polgármesternek és jegyzőnek készített levélpapírok 
fejlécén illetve borítékjain, 
d) a képviselő-testület által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy 
emlékérmeken, 

 
1 Módosította a 7/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2022. április 2-ától. 

 



2e) a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) épületének dísztermében 
és más protokolláris célt szolgáló helyiségeiben, 
f) a képviselő-testület által megjelentetett kiadványokon. 
 
(3) A település címerével ellátott körpecsét a képviselő-testület és más bel- illetve külföldi 
önkormányzatok közötti kapcsolatokban, protokolláris célból, illetőleg szerződések, 
megállapodások hitelesítésekor, valamint a képviselő-testület belső működésével és szervezeti 
felépítésével kapcsolatos rendelkezések hitelesítésekor használható. 

(4) A település címerének használata során az állami címer elsőbbségét biztosítani kell. 

(5) A település címere hatósági eljárás során nem alkalmazható. 

(6) A település címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles 
ábrázolást. 

(7) A települési címer kizárólag hiteles alakban ábrázolható, a címer elemei önállóan nem 
alkalmazhatóak, védjegyként nem használható. 

(8) Amennyiben nincs lehetőség a település címerének eredeti színeiben való ábrázolására, 
akkor az csak a hordozó tárgy anyagának /fém, fa, kerámia, bőr, stb.) színében, de a 
heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet. 

4. § (1) A zászlólap – arányában a zászlórúd felől nézve 1:2 arányú téglalap – középen vágással 
egy felső kék és egy alsó sárga mezőre osztott, rajta az első harmad vonalában, mint tengelyen 
foglal helyet a település címere. 

(2)3 A zászló a Hivatal dísztermében kerül elhelyezésre. 

(3)4 A zászló lobogó formájában is használható. A zászló, lobogó – vagy annak méretarányos 
változatai – felhasználhatók 
a) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyarország zászlajával együtt, 
b) a képviselő-testület üléseinek alkalmával önállóan, az ülés helyén, 
c) a település életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más 
hivatalos zászlóval /zászlókkal/ együtt, 
d) nemzeti, illetőleg települési gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt félárbocra 
eresztve, 
e) minden a településsel összefüggő, vagy a település részvételével rendezett eseményen. 

 

3. A név- , címer- és zászlóhasználat engedélyezése 

5. § (1) Az engedélyezési eljárás a névhasználójának, valamint a címer, illetve zászló 
előállítójának, használójának a kérelmére indul. 

(2)5 Az engedély iránti kérelmet illetékmentesen, írásban lehet benyújtani a Hivatalban. 

(3)6 Az engedély iránti kérelem tartalmazza 
a) a kérelmező megnevezését és székhelyét (telephelyét), 

 
2 Módosította a 7/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2022. április 2-ától. 
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b) a kérelmező tevékenységi körét, 
c) a város név, a címer és a zászló tervezett használatának célját és módját, 
d) a város név, a címer és a zászló használatának időtartamát, 
e) a címer, valamint a zászló előállítani, felhasználni kívánt mennyiségét, 
f) a címer, valamint a zászló terjesztésének, vagy a forgalomba hozatalának módját. 
 
(4) Amennyiben a kérelmező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság az 
engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a létesítő okiratot. 
 

6. § (1)7 Az engedély megadása, elutasítása, vagy valamely feltételhez kötése, az ideiglenes, 
vagy alkalomra történő engedélyezése, felfüggesztése, illetve az érdemtelenség megállapítása 
és emiatt az engedély visszavonása kérdésében átruházott hatáskörben a polgármester dönt. 

(2) A 3. § (2) bekezdésének f) pontjában meghatározottakon kívül más jogi, valamint 
természetes személy számára az általa készített kiadványokon, vagy jellegzetes termékén a 
település címerének használatát – kérelem benyújtása után – a polgármester engedélyezheti. 

(3)8 Az engedélyezési eljárás önkormányzati hatósági ügynek minősül. Az engedélyezési 
eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezésit kell 
alkalmazni. A polgármester önkormányzati hatósági jogkörben hozott hatósági határozata 
ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani. 

7. § (1)9 A névhasználatról, a címer és a zászló használatról szóló engedély tartalmazza 
a) a jogosult megnevezését és székhelyét (telephelyét), 
b) az engedélyezett névhasználat, címer és a zászló használat célját és módját, 
c) az engedély érvényességének időtartalmát, 
d) előállítás esetén az engedélyezett mennyiséget, anyagát, 
e) a terjesztés, és a forgalomba hozatal módjával kapcsolatos esetleges kikötéseket, 
f) az engedélyezett név felvételével és használatával, valamint a címer és a zászló használattal 
kapcsolatos egyéb kikötéseket. 

(2) A kiadott engedély érvényességi ideje szólhat 
a) tevékenység folytatásának időtartamára, 
b) meghatározott időpontig vagy feltétel bekövetkeztéig történő felhasználásra, 
c) egy alkalomra, 
d) határozatlan időre. 

8. § Az engedélyes a név-, címer- és zászlóhasználatról szóló engedélyt másra nem ruházhatja 
át. 

9. § Az engedély kiadását meg kell tagadni, 
a) ha a használat vagy annak módja és körülményei Biatorbágy Város Önkormányzatának 
vagy a település lakosságának jogait, jogos érdekeit sértheti, vagy veszélyeztetheti, 
b) ha ugyanazon vagy hasonló tevékenység gyakorlásához már más személy engedélyt kapott, 
vagy valaki a nevet már jogszerűen használja. 

10. § Az engedélyt vissza kell vonni 
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a) ha a használat vagy annak célja, módja vagy körülményei Biatorbágy Város 
Önkormányzatának vagy a település lakosságának jogait, jogos érdekeit sérti, vagy 
veszélyezteti, 
b) ha az engedélyes az engedélyben foglalt előírásokat, feltételeket súlyosan megsérti. 

11. § A polgármester határozatával szemben a kézhezvételtől számított 15 napon belül a 
képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani. 

12. § (1) Az engedélyben foglalt használat ellenőrzésről a polgármester gondoskodik. 

(2)10 A kérelmekről, az engedélyekről, az engedélyezett használat módjáról és idejéről a 
Hivatal nyilvántartást vezet. 

13. §11 A rendelet hatályba lépése előtt kiadott engedélyek a jogszabályváltozásokra 
tekintettel hatályukat vesztik. Az új engedély iránti kérelmet e rendelet hatályba lépésének 
napjától lehet benyújtani a Hivatalban a rendelet 1. mellékletében foglalt 
formanyomtatványon. 

4. 12Közigazgatási bírság 

14. § Aki a település nevét, címerét, zászlaját engedély nélkül, vagy a használatra vonatkozó 
engedélytől eltérő, vagy a közösséget sértő módon használja fel, Biatorbágy Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 12/2014. (V. 5.) önkormányzati rendeletben 
foglaltak szerint közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

5. Záró rendelkezések 

15. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

16. § A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a Biatorbágy Nagyközség Képviselő-
testülete által hozott 

- A „Biatorbágy” névhasználat szabályairól Biatorbágy Nagyközség Képviselő- testülete 
5/2005. (06.02.) Ör. számú rendelete,  
továbbá 
- Biatorbágy Nagyközség címeréről, zászlajáról és azok használatáról szóló Biatorbágy 
Nagyközség képviselő-testülete 4/1992. (03.12.) ör. számú rendelete. 
 

 Tarjáni István dr. Kovács András  
 polgármester jegyző 
 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2022.  április 14. napján. 

                                              

                                                                                         dr. Hajdu Boglárka 

         jegyző 
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1. melléklet a 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelethez 

 
KÉRELEM 

„Biatorbágy” nevének-, címerének-, és zászlajának használatához  
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) 

önkormányzati rendelete alapján 

 
1.1. A kérelmező neve:………………………………………………………………………. 
1.2. A kérelmező címe/székhelye/telephelye:…………………………………………. 
1.3. A kérelmező tevékenységi köre:…………………………………….……………... 
 
2.1. Az alábbi feltételeknek megfelelően kívánom használni: 
 

Biatorbágy Város nevét 
 címerét 
zászlaját 

(a megfelelő aláhúzandó) 
 

2.2. A tervezett használat célja, és módja, formája:………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
2.3. A használat időtartama:………………………………………………………………. 
 
2.4. Címer, valamint zászló esetében: 

2.4.1. Az előállítani, illetve felhasználni kívánt mennyiség:……............... 
…………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………….…… 
2.4.2. Terjesztés, forgalomba hozatal módja:……………………………..… 
…………………………………………………………………………………..………… 

 
3.1. A használatért felelős személy neve:……………………………………………….. 
3.2. A használatért felelős személy címe:………………………………………………. 
…………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………….... 
 
Csatolandó dokumentum: 
- Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetében a létesítő 
okirat másolata 
 
Biatorbágy, 20……………………… 

……………………………………………….. 
                                                                                       Kérelmező 


