Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 9/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete
a megye jelképeiről1
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A megye címere
1.§

(1) Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése, figyelembe véve a megye legrégebbi, 1659ben alkotott 1733-ban megújított, majd 1836-ban módosított, végül 1878-ban kiegészített
hagyományos címerét, azt visszaállítja, illetve az alábbiak szerint megújítja:
(2) A címer leírása: kétoldalt kifelé forduló, vörös nyelvet öltő griff fejjel díszített, aranyozott
barokk rámába foglalt ovális pajzson kék mezőben zöld hármas hegycsúcson, vörös
nyelvét öltő, kettőzött farkbojtú, jobbra forduló, ágaskodó előrelépő, arany oroszlán,
mellső jobb mancsában stilizált nyitott háromlombú koronát, baljában országalmát emel.

2. §.

(1) A megye címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
a) a megye körpecsétjén, amely pecsétnyomó, vagy gumibélyegző;
b) a megye zászlaján és annak változatain,
c) a megyei önkormányzat szerveinek, alelnökének készített levélpapírok fejlécén,
illetve borítékjain, és az általuk használt névjegykártyán,
d) a megyei önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy
emlékérmeken,
e) a megyeháza épületének dísztermében és más protokolláris célt szolgáló
helyiségeiben,
f) a megyei önkormányzat által megjelentetett kiadványokon,
g) a közgyűlés tagjai által, e minőségükben használt névjegykártyán;
h) a közgyűlés hivatalának köztisztviselői által használt névjegykártyán,
i) a megyei honlapon.
(2) Amennyiben nincs lehetőség a megye címerének eredeti színeiben való ábrázolásra, akkor
az történhet a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, kerámia, bőr, stb.) színében, de a
heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával.
(3) Nyomdai sokszorosítás esetén a címer fekete-fehér színben is ábrázolható.
(4) A megye címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles
ábrázolást.

3. §

A megye címerét használhatják azok a megyei települések is, melyek nem rendelkeznek
saját címerrel, vagy azt saját címerükkel együtt akarják alkalmazni. Ebben az esetben a
megyei címer mellett elhelyezhetik a saját címerüket, illetőleg a települést jelképező
szimbólumokat, a heraldika általános szabályainak betartásával és a címer egysége
szerkezetének megőrzésével.

4. §

(1) A megye címere - a 2. § (1) bekezdésében és a 3. §-ban foglalt eseteket kivéve - más szerv
vagy magánszemély részéről csak előzetes engedély alapján használható fel:
a) a megye történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, a megyére
utaló emléktárgyakon;
b) a megye jelentősebb egészségügyi, tudományos, kulturális és sportrendezvényein;
c) idegenforgalmi és propaganda kiadványokon;
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d)
e)
f)

épületek homlokzatán;
megyei vállalatok és intézmények emblémájában;
egyéb esetekben.
(2) A megye címerének használatára vonatkozó engedélyezési eljárást a 11. § tartalmazza.
2. A megyei zászló
5. §

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 megye címere, amelyet a megye nevét feltüntető felirat boltoz a
kék mezőben arany hímzéssel.
A zászlólap vége arannyal bojtozott. A zászlórúd kékkel és sárgával csigavonalban festett,
a zászlócsúcs aranyozott fémből készült, áttört formában a megye címerét mutatja
gyertyaláng alakjában. A megyei zászló esetében az arányt meghatározó téglalap rövidebb
oldala 1 méter.

6. §

(1) A megyei zászló a megyeháza dísztermében kerül elhelyezésre.
(2) A megyei zászló lobogó formájában is használható.
(3) A megyei zászló és a lobogó – vagy annak méretarányos változatai- felhasználhatók:
a) a hivatalos állami ünnepek alkalmával Magyarország zászlajával együtt,
b) a megyei közgyűlések alkalmával önállóan, a közgyűlés helyén,
c) a megye életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más
hivatalos zászlóval együtt,
d) nemzeti, illetőleg megyei gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt,
félárbocra eresztve,
e) minden, a megyével összefüggő, vagy a megye részvételével rendezett eseményen,
f) a megye bel- és külföldi kapcsolataiban emlék- és cserezászlóként, lobogóként,
g) elismerésként adományozott zászló formájában, e juttatásnak a zászló szalagján
történő feltüntetésével.

7. §

A megye zászlaját – a 6. § (3) bekezdésben foglaltak szerint - használhatják azok a megyei
települések is, melyek nem rendelkeznek saját zászlóval, vagy azt a saját zászlójukkal
együtt akarják alkalmazni.

8. §

(1) A megye zászlaja és lobogója - a 6-7. §-ban foglalt eseteken túl - más szerv vagy
magánszemély részéről csak előzetes engedély alapján használható fel:
a) a megye jelentősebb egészségügyi, tudományos, kulturális és sportrendezvényein;
b) idegenforgalmi és propaganda rendezvényeken;
c) épületek homlokzatán;
d) megyei vállalatok és intézmények székhelyén, épületében;
e) egyéb esetekben.
(2) A megye zászlajának és lobogójának használatára vonatkozó engedélyezési eljárást a 11. §
tartalmazza.
3. A „Pest megye” név használata

9. §

A „Pest megye” név engedély nélkül használható
a) a Pest megye területén illetékességgel rendelkező, a megye közigazgatási területén
székhellyel, vagy telephellyel rendelkező államigazgatási, igazságszolgáltatási,
közhatalmi, rendvédelmi szervek, köztestületek, költségvetési szervek nevében,
b) a Pest Megye Önkormányzata szerveinek és intézményeinek nevében,

c)
d)
e)

a Pest Megye Önkormányzata részvételével működő önkormányzati társulás
nevében,
egyházi jogi személyek nevében,
jogszabályon alapuló névhasználat során.

10. § (1) A 9. §-ban meghatározott eseteken kívül a „Pest megye” nevet, azt ragozott, toldalékos
formában vagy szóösszetételben szerepeltetve jogi személyek, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetek, egyéni vállalkozások, természetes személyek tevékenységük
során, vagy működésükkel összefüggésben - így különösen elnevezésükben, termék
megjelölésén, kiadványon, rendezvény tartása során – kizárólag engedéllyel
használhatják.
(2) A „Pest megye” név használatára vonatkozó engedélyezési eljárásra a 11. §-ban
foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.
4. A címer, zászló és névhasználat engedélyezési eljárása
11. § (1) A megye címerének, zászlajának, lobogójának, valamint nevének használatát kérelemre a
közgyűlés elnöke engedélyezi.
(2) A használatra, előállításra, illetőleg forgalomba hozatal engedélyezésére vonatkozó
kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező megnevezését, címét, nyilvántartásba vételi számát,
b)
a felhasználás, előállítás, célját, módját,
c) előállítás esetén az előállítandó mennyiséget,
d) a terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén annak módját, a kereskedelmi
forgalomba kerülő termék fogyasztói árának megjelölésével,
e) a használat időtartamát,
f) az előállítandó tárgy, kiadvány mintapéldányát, méretarányos rajzát, vagy leírását,
g) a névhasználatban érintett létrehozni kívánt jogi személy alapító okiratának
tervezetét.
(3) Az engedély egyszeri alkalomra, meghatározott időpontig vagy visszavonásig adható.
(4) A használatra, előállításra, illetőleg forgalomba hozatalra vonatkozó engedélynek
tartalmaznia kell:
a) az engedélyt kérő megnevezését és címét, nyilvántartásba vételi számát,
b) az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését,
c) a felhasználás idejét, illetőleg az érvényesség időtartamát,
d) a terjesztés, forgalomba hozatal módjára, mennyiségére vonatkozó esetleges
kikötéseket,
e) a felhasználással kapcsolatos egyéb kikötéseket.
(5) A közgyűlés elnöke a kérelmet elutasítja, ha a
a) a tervezett használat Pest megye, vagy lakosságának jó hírét sérti,
b) a tervezett használat Pest Megye Önkormányzatának érdekeit sérti,
c) a tervezett használat a közízlést sérti,
d) a kérelmező tevékenysége, a termék minősége, jellege nem teszi indokolttá az
elnevezés használatát,
e) a használat jogszabályba ütközik,
f) a tervezett használat célja azonos vagy összetéveszthető meglévő állami vagy
önkormányzati közfeladattal.
(6) Vissza kell vonni az engedélyt, a megye érdekeit sértő, vagy az engedélytől eltérő
felhasználás esetén.
(7) Az engedélytől eltérő, vagy engedély nélküli használatot a közgyűlés elnöke megtiltja és
igényét bírósági úton érvényesíti.

5. A megye körpecsétje
12. § (1) Pest megye körpecsétje: kerek, 50 mm átmérőjű sárgaréz pecsétlap, negatív
pecsétmezejében Pest megye címerének ábrázolásával, körben "PEST MEGYE
ÖNKORMÁNYZATA" felirattal.
(2) A megye körpecsétje egyetlen hiteles példányban készül, arról bárminemű másolatot
készíteni tilos.
(3) A megye körpecsétjét a megyei közgyűlés elnöke őrzi és kezeli.
(4) A megye címerével ellátott körpecsét a megyei önkormányzat és más, bel- illetve külföldi
önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg szerződések,
megállapodások hitelesítésekor, valamint a megyei önkormányzat belső működésével és
szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések hitelesítésekor használható.
6. A Díszterem
13. §

A Megyeháza Díszterme történelmi emlékhely és az örökség jelképe; hirdetve a vármegye
1000 éves történelmét, meghatározó szerepét a nemzeti jog és alkotmányosság
fejlődésében, a megyei közigazgatás és a közösségek önrendelkezésének
elismertetésében. A Megyeháza Díszterme központja a megye közösségének, közösségi
életének, mely egykor a Vármegye gyűlésének, ma pedig Pest Megye Önkormányzata
Közgyűlésének ad helyet.
7. A Megyenap

14. §

A közgyűlés Pest, Pilis és Solt vármegyék 1659. december 4-én történt létrejöttének
emlékére minden év december 4. napját Megyenappá nyilvánítja, mellyel elismeri és
kiemeli a megye, mint történelmi, földrajzi, kulturális, közigazgatási, gazdasági és politikai
egység ezeréves történelmét, az itt élő emberek kötődését e közösséghez.
8. Záró rendelkezések

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

16. §

Hatályát veszti a megye jelképeiről szóló 8/2012. (VII.13.) számú önkormányzati rendelet.

dr. Szép Tibor s.k.
Pest Megye Önkormányzatának
jegyzője

Szabó István s.k.
Pest Megye Közgyűlésének elnöke

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Pest Megye címeréről és zászlajáról - figyelembe véve a megye legrégebbi, 1659-ben alkotott 1733ban megújított, majd 1836-ban módosított, végül 1878-ban kiegészített hagyományos címerét, azt
visszaállítva, illetve megújítva- Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1990-ben alkotott
rendeletet, mely később kiegészítésre került a megyenappal, mint Pest megye múltját megörökítő
eseménnyel.
A Kúria Köf.5.058/2014/5. számú határozatában megállapította, hogy a település nevének,
címerének és zászlajának használatára vonatkozó szabályozás hagyományos önkormányzati
szabályozási tárgykör, az önkormányzatok, mint törvény által nem szabályozott helyi társadalmi
viszonyt vonják szabályozási tárgykörükbe, a településnév használata az önkormányzati jogokkal,
illetve azok védelmével összefüggést mutat, a település nevének, címerének zászlajának használatára
vonatkozóan az önkormányzat rendeltet alkothat.
Pest Megye Önkormányzatának a megye jelképeiről szóló hatályos 8/2012. (VII.13.) számú
önkormányzati rendelete a megye nevének használatára vonatkozóan nem tartalmaz
rendelkezéseket, ezért szükséges, hogy a Közgyűlés – a megyei jelképekhez hasonlóan – a „Pest
megye” név használatát is rendeletben rendezze.

RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. §-hoz
A megye címerének leírását tartalmazza
2. §-hoz
A megyei címer engedélyhez nem kötött használatának esetei és ábrázolási, sokszorosítási szabályai.
3. §-hoz
Külön engedély nélküli használati jogot biztosít a megye címerére azon megyei települések részére,
melyek nem rendelkeznek saját címerrel, vagy azt saját címerükkel együtt akarják alkalmazni.
4. §-hoz
A megyei címer használatának elnöki engedélyhez kötött eseteit tartalmazza.
5. §-hoz
A megyei zászló leírását tartalmazza.
6. §-hoz
A megyei zászló engedélyhez nem kötött használatának eseteit, elhelyezését és a lobogó formátum
lehetőségét tartalmazza.
7. §-hoz
Külön engedély nélküli használati jogot biztosít a megye zászlajára azon megyei települések részére,
melyek nem rendelkeznek saját zászlóval, vagy azt a saját zászlójukkal együtt akarják alkalmazni.
8. §-hoz
A megyei zászló használatának elnöki engedélyhez kötött eseteit tartalmazza.
9. §-hoz
A „Pest megye” név engedélyhez nem kötött használatának eseteit tartalmazza
10. §-hoz
A „Pest megye” név elnöki engedélyhez kötött használatának eseteit tartalmazza.
11. §-hoz
A címer, a zászló és a „Pest megye” név használatának engedélyezési eljárását tartalmazza.
12. §-hoz

A megye körpecsétjének leírását és használatának szabályait tartalmazza.
13. §-hoz
A Díszterem jelképpé nyilvánítását tartalmazza.
14. §-hoz
December 4-e megyenappá nyilvánítása.
15. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezés.
16. §-hoz
Hatályon kívül helyező rendelkezés.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Pest Megye Közgyűlésének 9/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete
a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai - a rendeletnek a jelenlegi helyzethez
viszonyítva társadalmi következménye, hogy az rendeletben megszabott esetekben engedélyeztetni
kell a megyenév használatát. Gazdasági, költségvetési következménye a rendeletnek nincs.
b) A rendelet környezeti és egészségi következményei - a rendeletnek a jelenlegi helyzethez
viszonyítva nincsenek környezeti, egészségügyi következményei.
c) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai - a rendelet többlet adminisztratív terhet
nem keletkeztet.
d) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei A rendelet megalkotását szükségessé teszi, hogy a megyenév használatával
kapcsolatban már érkezett kérelem, és a jövőben is várható, ezért szükséges ezen eljárás rendezése.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek - a rendelet
megalkotása nem igényel többlet feltételeket

