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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
25/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 1 

Hatvan város és településrészei nevének használatár ól 
 

EGYSÉGES SZERKEZET 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. § A rendelet célja, hogy szabályozza Hatvan város és településrészei nevének jogszerű 
felvételét.  
 

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a természetes személyekre, jogi személyekre és a jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaságokra, egyéni vállalkozókra. 

(2) Nem engedélyköteles a névhasználat  
a) amely jogszabályon alapul;  
b) egyházi jogi személyek részére; 
c) olyan gazdasági társaságok, intézmények, egyéb szervezetek számára, amelyet 

Hatvan Város Önkormányzata alapított; 
d)2 országos szervezetek hatvani illetékességgel rendelkező helyi szervei számára. 
(3) A névhasználat csak akkor engedélyezhető, ha a kérelmező természetes személy 

lakó- vagy tartózkodási helye, nem természetes személy székhelye, telephelye, vagy 
fióktelepe Hatvan közigazgatási területén található. 
 

3. § (1)3 Az 2. § (1) bekezdésben meghatározott személyek részére elnevezésükhöz, 
tevékenységük gyakorlásához vagy működésük folytatásához a 

a) Hatvan, 
b) hatvani, 
c) Óhatvan, 
d) óhatvani, 
e) Újhatvan, 
f) újhatvani, 
g) Görbeér 
h) görbeéri 
i) Nagygombos 
j) nagygombosi 
k) Kisgombos 
l) kisgombosi 
m) Nagytelek, 
n) nagyteleki 

megjelölés, illetve név, ezek bármilyen toldalékos formában történő használata, annak 
bármilyen módon történő leírása, a képviselő-testület engedélyéhez kötött. 

(2) A név használata akkor is engedély köteles, ha a névben a (2) bekezdésben 
meghatározott kifejezés akár szóösszetételként, akár kötőjellel, vagy bármilyen 
elválasztással jelenik meg.  
 
 
 

                                                 
1 A 38/2012. (VI. 1.), 67/2012. (XI. 30.), 13/2013. (III. 29.), 29/2014. (VII. 25.), 3/2018. (I. 26.), 7/2021. (III. 5.) 
önkormányzati rendeletekkel módosított egységes szerkezet. 
2 Módosította: 38/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2012. június 2-től. 
3 Módosította: 29/2014. (VII. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2). Hatályos: 2014. július 28-tól. 



2. Értelmez ő rendelkezések 
 

4. §1 
 

3. A névhasználati engedélyezési eljárás 
 

5. § (1)2 A névhasználati engedélyezési eljárásban az érdemi döntést a képviselő-testület 
hozza meg. 

(2)3 A 3. § (1) bekezdésében meghatározott közigazgatási megjelölés vagy név felvétele 
és használata iránti kérelmet a képviselő-testülethez címezve a Hatvani Polgármesteri 
Hivatal Jegyzői Irodája (a továbbiakban: Jegyzői Iroda) útján kell benyújtani. 

(3) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 
a) a kérelmező nevét vagy megnevezését, lakóhelyét vagy székhelyét, 
b) a kérelmező tevékenységi körét, 
c) a használat célját és módját, ennek keretében a megnevezés teljes szövegét, 
d) a használat időtartamát, 
e) a hatóság döntésére való kifejezett kérelmet.  
(4) A kérelemhez csatolni kell 
a) amennyiben dísztárgy, embléma, kiadvány vagy termék megjelölését szolgálja az 1. § 

(2) bekezdésében meghatározott közigazgatási egység név, úgy annak tervét;  
b) a szervezet létesítő okiratának eredeti vagy másolati példányát, amennyiben a 

kérelmező nem természetes személy. 
 

6. § A névhasználat díjmentes. 
 

7. § (1) A közigazgatási egység nevének felvételére és használatára vonatkozó 
engedélynek tartalmaznia kell: 

a) a jogosult nevét vagy megnevezését és lakóhelyét vagy székhelyét, 
b) az engedélyezett felvétel vagy használat céljának meghatározását, 
c) az engedély érvényességének időtartamát, amely lehet meghatározott alkalom, 

határozott idő, határozatlan időre (legfeljebb a kérelmező működési idejére),  
d) az engedély visszavonhatóságára történő figyelmeztetést és lehetséges okait, 
e) a névhasználat díjmentességére történő utalást. 
(2) A közigazgatási egység nevének felvételére és a használatára vonatkozó engedély a 

név felvételével, a használat módjával kapcsolatosan feltételeket, kikötéseket és előírásokat 
is tartalmazhat. 

(3) A közigazgatási megjelölés vagy név engedélyezett használatának ellenőrzéséről a 
polgármester gondoskodik a Jegyzői Iroda útján.  

(4) Az engedélyezési eljárás során az ügyviteli tevékenységet a Jegyzői Iroda látja el, 
amely a kiadott engedélyekről, illetve azok megszűnéséről vagy visszavonásáról 
nyilvántartást vezet. 
 

8. § (1) Az engedély kiadását meg kell tagadni: 
a)4 ha a használat vagy annak módja, célja és körülményei az Önkormányzat, a város 

lakossága, vagy a Hatvani Polgármesteri Hivatal jogait, jogos érdekeit sértené vagy 
veszélyeztetné, 

b) ha ugyanazon vagy hasonló tevékenység gyakorlásához már engedélyt kiadott vagy a 
nevet már valaki jogszerűen használja. 

(2) Az engedély kiadása megtagadható egyéb, különösen indokolt esetben.  
 

                                                 
1 Hatályon kívül helyezte: 29/2014. (VII. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1). Hatályos: 2014. július 28-tól. 
2 Módosította: 3/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 11. §. Hatályos: 2018. február 1-től. 
3 Módosította: 7/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos: 2021. március 8-tól. 
4 Módosította: 7/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos: 2021. március 8-tól. 



9. § A kiadott engedélyt vissza kell vonni: 
a)1 ha a használat vagy annak módja, célja és körülményei az Önkormányzat, a város 

lakossága, vagy a Hatvani Polgármesteri Hivatal jogait, jogos érdekeit sérti vagy 
veszélyezteti, 

b) ha a felhasználó az engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti. 
 

10. §2 
 

 
4. A közösségi együttélés alapvet ő szabályait sért ő magatartások 3 

 
11. §4 E rendelet alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások 

tényállásait külön önkormányzati rendelet állapítja meg. 
 

5. Záró rendelkezések 
 

12. § Ez a rendelet 2012. május 15-én lép hatályba. 
 
 
Hatvan, 2012. április 26. 
 
 
 
 
 dr. Szikszai Márta Szabó Zsolt 
 jegyző polgármester 
 
 

                                                 
1 Módosította: 7/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos: 2021. március 8-tól. 
2 Hatályon kívül helyezte: 29/2014. (VII. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1). Hatályos: 2014. július 28-tól. 
3 Kiegészítette: 13/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 26. §. Hatályos: 2013. április 22-től. 
4 Kiegészítette: 13/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 26. §. Hatályos: 2013. április 22-től. 


