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r e n d e l e t e 

a "Pannonhalma" név felvételéről és használatáról

Pannonhalma  Város  Önkormányzata  Magyarország  Alaptörvényének  32.  cikk  (1)  a) 
bekezdésében  valamint  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  tv.  16.  §  (1) 
bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a  következőket  rendeli  el  "Pannonhalma"  név, 
mint közigazgatási egység, valamint a város neve felvételéről és használatának szabályairól.

1. §

(1) A rendelet  hatálya  kiterjed  a  Ptk.  és  a  gazdasági  társaságokról  szóló  törvény alapján 
létrehozható jogi személyekre,  a jogi személyiség nélküli  gazdasági társaságokra és az 
egyéni vállalkozásokra. 

(2) Az  (1)  bekezdésben  felsoroltak  részéről  a  Pannonhalma,  Pannonhalmi,  közigazgatási 
megjelölés, illetve név (továbbiakban: név), vagy a név toldalékos használata: létesítmény 
elnevezésébe,  cégelnevezésbe  (cégszövegbe),  üzleti  nyomtatványra,  védjegyre, 
szabadalom címébe,  árubélyegre,  áruminta  és  áru  jelzésére,  sajtótermék  címfeliratába, 
internetes  portál  létrehozásához  domainnévbe  és  megkülönböztető  jelzőként  történő 
felhasználáshoz  csak  engedéllyel  vehető  fel.

(3) A névfelvétel csak az (1) bekezdés hatálya alá tartozó szervezeteknek engedélyezhető. 
(Akár pannonhalmi székhelyhez is köthető) 

(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak:
a) Pannonhalma város önkormányzatára, 
b) az  önkormányzat  szervezeteire,  intézményeire,  gazdasági  társaságaira  és 

sajtótermékére,
c) megyei  hatáskörrel  rendelkező,  illetve  a  megye  területén  működő  államigazgatási 

szervek és intézmények névhasználatára,
d) Pannonhalma  Város  Önkormányzata  részvételével  alapított  –  a  helyi 

önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV  tv.  42-43.  §-aiban,  továbbá  a  helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV tv-ben, 
valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségű társulásairól szóló 2004. évi 
CVII.  Törvényben  meghatározott  –  önkormányzati  társulásokra,  illetve  azok 
munkaszervezetére.



A név felvételének és használatának engedélyezése

2. §

(1) A név használatát a polgármester kérelemre engedélyezi.  

(2) Az engedély érvényessége szólhat:

a./ a tevékenység folytatásának időpontjáig,
b./ meghatározott időpontig,
c./ egy alkalomra,
d./ visszavonásig,
melyről a kiadott engedélyben rendelkezni kell.

3. §

A Polgármesterhez benyújtott kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

(1) a kérelmező szerv, vagy személy megnevezését, székhelyét és címét,
(2) a név-használati kérelemmel érintett szerv tevékenységi körét,
(3) a név használatának célját és módját,
(4) használati jog időtartamát,
(5) névhasználatért felelős személy nevét, címét.
(6) Amennyiben dísztárgy, embléma, kiadvány, vagy termék megjelölését szolgálja az 1.§ (2) 
bekezdésében meghatározott közigazgatási egység név, úgy annak tervét a kérelemhez 
csatolni kell.

4. §

A név felvételének és használatának módjára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

(1) a jogosult megnevezését és székhelyét,
(2) az engedély érvényességének időtartamát,
(3) az engedélyezett névhasználat pontos szövegét,
(4) az engedélyezett felvétel vagy használat céljának meghatározását
(5) használattal kapcsolatos egyéb kikötéseket.
.

5. §

(1) A polgármester  a  névhasználat  iránti  kérelmet  elutasítja,  ha a kérelmező által  végezni 
tervezett  tevékenység,  vagy  a  névhasználat  tervezett  célja  sérti  Pannonhalma  Város 
lakosságának az ország határain belüli  és azon túli  jó hírét,  sérti az Önkormányzat,  az 
állampolgárok  a  városban  tevékenykedő  jogi  személyiséggel  rendelkező,  illetve  jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetek érdekeit, vagy jó erkölcsbe ütközik.



(2) A kiadott engedélyekről és azok időtartamáról a Jegyző nyilvántartást vezet. 

(3) A nyilvántartás tartalmazza:
a) az engedély sorszámát és iktatószámát,
b) a jogosult szerv, vagy személy nevét, címét, székhelyét,
c) az engedély érvényességének határidejét.

6. §

(1) A név engedélyezett használatának ellenőrzéséről a Polgármester gondoskodik. 

(2) A kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha a használat az Önkormányzat és a város jó 
hírnevét, a közízlést sérti. 

(3) A kiadott engedélyt vissza lehet vonni, ha a felhasználó az engedélyben meghatározott 
feltételeket, előírásokat megsérti.

7. § 

(1) Aki a nevet e rendelet hatályba lépése előtt jogszerűen felvette és folyamatosan használja, 
utólagos engedélyezés iránti kérelem benyújtására nem kötelezett.

(2) E rendelet hatályba lépése előtt felvett név használatát az engedélyező a jövőre nézve 
megtilthatja, ha a használat vagy annak módja, célja és körülményei az Önkormányzat 
vagy a város lakosságának jogait, jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti.

8. §

Záró rendelkezések 

A rendelet 2012. …………….. lép hatályba, kihirdetéséről a helyben szokásos módon a 
jegyző gondoskodik.

Bagó Ferenc s.k.                                            Kovács Szabolcs s.k.
polgármester                                          jegyző

Kihirdetve:

……………………………..

Kovács Szabolcs sk.
jegyző
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