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Fegyvernek Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
10/2017.(III.31.) önkormányzati rendelete 

A Fegyvernek név használatáról 
  
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében kapott felhatalmazás 
alapján, a következőket rendeli el: 

 
1. A „Fegyvernek” névnek és a név toldalékos formájának felvétele és használata 

  
1. § (1) A „Fegyvernek” nevet vagy annak bármely toldalékos formáját a természetes 

személyek tevékenységük során vagy vállalkozási tevékenységükhöz, jogi személyek 
tevékenységükhöz vagy tevékenységük során, valamint működésükkel 
összefüggésben bármilyen formában, így különösen cégnévben, rendezvény 
elnevezésében, domain névben, csak engedéllyel vehetik fel vagy használhatják (a 
továbbiakban együtt: névhasználat). Engedélyköteles akkor is a névhasználat, ha a 
„Fegyvernek” nevet emblémán, jelvényen, kiadványon, egyéb terméken, más dísz- 
vagy emléktárgyon kívánják használni. 

 
(2) A névhasználat csak akkor engedélyezhető, ha a kérelmező 

   a) székhelye, telephelye, működési területe Fegyvernek közigazgatási területén van, 
   b) a tevékenysége Fegyvernekhez kötődik vagy 
   c) Fegyvernekkel kapcsolatos termékeken, kiadványokon kívánja használni. 
   d) a természetes személy a névhasználattal nem sérti Fegyvernek Önkormányzat 

vagy a településen élő személyek jogait vagy jogos érdekét és tevékenységét a 
település érdekében fejti ki. 

 
        (3) A névhasználat engedélyezésének minősül, ha Fegyvernek Város Önkormányzata (a 

továbbiakban: Önkormányzat) az általa alapított intézmény vagy gazdasági társaság, 
egyéb szervezet elnevezésében a „Fegyvernek” név feltüntetéséről rendelkezik. 

 
        (4) Nem kell az Önkormányzat engedélye 

  a) a tömegközlekedéssel vagy közszolgáltatással kapcsolatos névhasználathoz és 
  b) az Önkormányzat által nyújtott támogatással kapcsolatos valamennyi 

kommunikációban, kiadványon (plakát, szórólap, tájékoztató stb.) az 
Önkormányzat, mint támogató feltüntetéséhez 

  c) a költségvetési szervek névhasználatához 
  d) az egyházi jogi személyek névhasználatához 
  e) a megyei vagy országos szervezetek, intézmények fegyverneki illetőséggel 

rendelkező helyi szerveinek névhasználatához 
 
       (5) A névhasználat akkor is engedély köteles, ha az (1) bekezdésben meghatározott 

kifejezés akár szóösszetételként, akár kötőjellel, vagy bármilyen elválasztással 
jelenik meg.  

 
2. § (1) A névhasználat az alábbi időtartamokra engedélyezhető: 

 a) határozott időre, 
 b) határozatlan időre, 
 c) a tevékenység folytatásának idejére, 
 d) egy alkalomra, 
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 e) több alkalomra vagy 
 f) ezek kombinációira. 

       (2) Az egy alkalom legfeljebb hat összefüggő napot jelent alkalmanként. 
       (3) Az engedélyezés időtartamának megállapításánál az összes körülményre figyelemmel 

kell lenni. 
 
3. § (1) A kérelmező a névhasználatért a névhasználati engedély iránti kérelem benyújtásával 

egyidejűleg 5.000,- forint engedélyezési díjat köteles fizetni. A díjat az 
önkormányzat  11745066-15409993 számú számlájára lehet átutalással vagy a 
pénztárban készpénzben befizetni.  

       (2) A névhasználatért nem kell díjat fizetni 
  a) a 1. § (3)-(4) bekezdése szerinti esetben, 
  b) a civil szervezeteknek, nonprofit gazdasági társaságoknak, amennyiben e 

tevékenységükkel összefüggésben kérik a névhasználat engedélyezését, 
  c) ha a vállalkozás székhelye Fegyverneken van. 

  
2. Az engedélyezési eljárás 

  
4. § (1) A névhasználat iránti kérelmet a Fegyverneki Polgármesteri Hivatalba (a 

továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani. 
         (2) A kérelemnek tartalmaznia kell: 

   a) a kérelmező nevét, címét, képviselője nevét, 
 

  b) a kérelmező tevékenységi körét, 
  c) a névhasználat időtartamát, 
  d) a névhasználat célját, 
  e) a névhasználat módját, 
  f) ha a kérelmező cégnév, fantázianév vagy valamilyen más megnevezés részeként 

kívánja a „Fegyvernek” nevet használni, akkor a cégnév, fantázianév vagy a más 
megnevezés teljes szövegét. 

  g) az engedélyezési díj befizetését igazoló dokumentumot 
      (3) Amennyiben a név embléma, jelvény, kiadvány, egyéb termék vagy dísz- és 

ajándéktárgy termék megjelölését szolgálja, a kérelemhez csatolni kell az adott tárgy 
tervét. 

  
5. § A névhasználatra vonatkozó engedély tartalmazza: 

a) a jogosult nevét, címét, 
b) a névhasználat időtartamát, 
c) a névhasználat célját, 
d) a névhasználat módját, 
e) az engedély visszavonhatóságára történő figyelmeztetést és a lehetséges okait. 

 
6. § Meg kell tagadni az engedély kiadását, ha 

a) a kérelmezett névhasználat nem különbözik korábban már nyilvántartásba vett más, 
hasonló működési körben és azonos területen tevékenykedő jogalanyok részére 
engedélyezett névhasználattól (a továbbiakban: névkizárólagosság), 

b) a használat célja vagy módja Magyarország Alaptörvényébe, más jogszabályba, jó 
erkölcsbe ütközik, 

c) a használat célja vagy módja az összes körülmény alapján, bizonyíthatóan 
Fegyvernek lakossága jogait vagy jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti, vagy 
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d) a névhasználat módja vagy körülménye méltatlan az Önkormányzathoz. 
  
7. § A kiadott névhasználati engedélyt vissza kell vonni, ha a tevékenység gyakorlása során a 

6. §-ban foglaltak az engedély kiadását követően következnek be. 
 
8. § Az engedély nélküli vagy az engedély kiadásának megtagadása ellenére történő 

névhasználatot a jövőre nézve meg kell tiltani.  
 
9. § A névhasználat engedélyezése, az engedélyezés megtagadása, az engedély visszavonása 

és a névhasználat megtiltása a Polgármester hatáskörébe tartozik. A kiadott engedélyekről 
a Jegyző nyilvántartást vezet. 

 
3. Záró rendelkezések 

  
10. § Ez a rendelet 2017. április 1-én lép hatályba. 
  

4. Átmeneti rendelkezések 
  
11. § (1) A rendelet szabályait a hatályba lépést követő névhasználat során kell alkalmazni. 
         (2) A már gyakorolt névhasználatot engedélyezettnek kell tekinteni. A rendelet hatályba 

lépése előtti név használat esetében a hévhasználat megtiltására vonatkozóan 
indítható eljárás. 

 
12. § 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. 

 
 
 Tatár László       dr. Pető Zoltán 
 polgármester            jegyző  
 
 

kihírd.: 2017.III.31. 


