
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 
2012. május 31-én a Városháza emeleti kistermében 845órai kezdettel megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
            Papp István bizottsági elnök-helyettes 
 Oroszlán Lajosné  bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné              bizottsági tag  
 Rodek Antal    bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző  
 dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
              Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért 
kérte, aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
182/2012. (V. 31.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2012. május 
31-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
 
N a p i r e n d : 
N y í l t  ü l é s : 
 

1. Előterjesztés Hatvan város és településrészei nevének használatáról szóló 25/2012. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
 Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 

 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés Hatvan város és településrészei nevének használatáról szóló 25/2012. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
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Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Legutóbb volt egy kérésem, ezt korrigálták, ezt köszönöm.  
Támadt egy gondolatom ezzel kapcsolatban, a domain neveket a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
a parlament által elfogadott sajtótörvénynek megfelelően jegyezteti be, ami vagyoni értékű jog. 
Hangsúlyozom, hogy nem értek hozzá, mert nem vagyok jogász, de ezt egy kicsit aggályosnak 
látom. Értem a szándékot és nincs is vele problémám, de egy kicsit aggódom. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Nem egyszerű dolog, a joggyakorlatban sem találtunk rá precedenseket. A domain nevek is 
bekerültek a rendeletbe, úgy hogy utólagos engedélyt kell kérni, de itt is csak akkor, ha a cég névben 
nem szerepel a város vagy városrész neve. Itt gondolok pl. a Hatvani Volán Zrt.-re,a honlapjuk a 
www.hatvanivolan.hu, nekik tehát nem kell kérni. Ebben az esetben a névhasználatnál már volt egy 
cégbírósági, vagy egy rendes bírósági kontroll. Domain neveknél viszont nincs kontroll. Ha akarom, 
bejegyeztethetek akármit, és én azon megjelentethetek akármit. Vagyoni értékű joggal mi szembe 
állítottuk a Ptk. szerinti névhasználathoz fűződő jogot. A Ptk. azt mondja, hogy a jogi személyt is 
megilleti a névhasználat joga. Márpedig az önkormányzat jogi személy, ráadásul az önkormányzat 
földrajzi név, Hatvan-nak a neve, illetve a településrészek nevét jelöli, ez egy alapvető személyhez 
fűződő jog. A Ptk. mondja azt, hogy jogszerű az a használat, amihez a jogosult hozzájárult. Tehát 
megfordítom, jogszerűtlen az a használat, amihez a jogosult nem járult hozzá. Ezzel a rendelettel, 
hogy mi kimondjuk, hogy nem kell engedélyt kérni a már meglévő szervezeteknek, és a jövőre nézve 
előírjuk az engedélyezési kötelezettséget. Pontosan azért, mert ott már volt egy előzetes hatalmi ági 
kontroll, amit a bíróság gyakorol, de domain neveknél ez nincs meg. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
És a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nem hatalmi ág a törvény erejénél fogva? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Nem olyan kritériumok szerint vizsgál, mint a cégbíróság. Ott nézik a célját, nézik, hogy milyen 
tartalommal jelenik meg. A domain neveknél abban az eljárásban, amit a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal nyilvántartásba vesz, ott egy pénzügyi kontroll van, hogy valaki befizeti-e a domain névnek a 
használatát vagy sem. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Én csak felvetettem. Nem a rendelettervezet ellen, hanem inkább érte mondtam, amit mondtam. 
Máshonnan is le lehet vezetni, de ha innen nézem akkor ez a jó. Remélem, hogy jó lesz. Emiatt az 
aggályom miatt, amit én fenntartok, tartózkodni fogok. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Akinek a döntés nem megfelelő, az nyilvánvalóan a Ket. szerinti jogorvoslattal élhet, illetve bírósági 
felülvizsgálatot kérhet. De amikor mi a névhasználatot összeállítottuk, úgy gondoltuk, hogy a 
névhasználathoz való jog erősebb jog, mint a vagyoni értékű jog. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
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183/2012. (V. 31.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan város és településrészei nevének használatáról 
szóló 25/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak az ülésen való részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság nyílt ülését 
befejezettnek nyilvánította.  
 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Püspökiné Horváth Melinda Nádas Sándor 
 jegyzőkönyvvezető Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
  elnöke 


