
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

 
17/1993. (V.1.) számú 

 
r e n d e l e t e  

 
 

a 20/1992. (VII.1.) sz. az önkormányzat jelképeinek meghatározásáról szóló 
rendelet kiegészítéséről, és Nyíregyháza város címere, zászlaja, díszpecsétje 

használatának szabályozásáról 
(egységes szerkezetben a 54/1998. (XII.8.) számú és a 11/2008.(III.4.) KGY és a 

23/2012.(V.31.) önkormányzati  rendeletekkel) 
 

A Közgyűlés 
 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. §-a (6) bekezdésének a) 
pontjában, 10. §-a c) pontjában, ugyanezen tv. 16. §-a (1) bekezdésében, illetve a 
20/1992. (VII.1.) számú önkormányzati rendelet 4. §-a (1) bekezdés b) pontjában 
foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja: 
 

1. §1

 
 

 
A város jelképeinek használatköre 

 
2. § 

 
(1) A város jelképeinek használata nem sértheti a Magyar Köztársaság állami 
jelképeinek használatát.  
 
(2) A város jelképeinek használata a Magyar Köztársaság jelképeinek használatát 
nem helyettesítheti.  
 
(3) A város jelképeinek használatát a - 3-7. §-okban szabályozott módon - lehet 
felhasználni.  
 

A címer használata, engedélyezése 
 

3. § 
 

(1) A város címerét a Közgyűlés, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala, az Önkormányzat intézményei és szervei, gazdálkodó szervei engedély 
nélkül használják.  
 
(2) A város címerének használatát - az (1) bekezdésbe foglaltak kivételével (pl. nem 
önkormányzati szervek, és egyéb jogi és természetes személyek) - kérelemre a 

                     
1 A 20/1992.(VII.1.) sz. rendelettel egybeszerkesztve. 
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polgármester engedélyezi. Engedély esetenkénti felhasználásra, vagy huzamosabb 
időtartamra egyaránt adható.  
 
(3) A város címerét kizárólag hiteles alakban - pajzstartó használata esetén az 1. § 
(1) bekezdésében leírt pajzstartóval - méretaránya és színei megtartásával szabad 
megjeleníteni.  
 
(4) Egyes esetekben megengedhető, hogy a város címere kizárólag az előállításához 
felhasznált anyag (fém, fa, bőr, műanyag, stb.) színében jelentkezzék. Nyomdai úton 
való előállítása esetén pedig fekete-fehér színben is felhasználható.  
 

4. § 
 

(1) A város címerének használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 
- a kérelmező megnevezését és címét,  
- a címer előállításának, illetve felhasználásának célját és módját, 
- előállítása esetén az előállítandó mennyiséget,  
- terjesztés, illetőleg forgalombahozatal módját,  
- a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését. 
 
(2) A címer használatáról szóló engedélynek tartalmaznia kell: 
- az engedélyes megnevezését és címét, 
- az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését,  
- a felhasználás idejét, illetőleg az érvényesség idő-tartamát,  
- a terjesztés, a forgalombahozatal módjára, mennyiségére vonatkozó esetleges 

kikötéseket,  
- a felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb kikötéseket. 
 
(3) A kiadott engedélyekről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
nyilvántartást vezet.  
 

A zászló használata 
 

5. § 
 

(1) A város zászlaja a Közgyűlés ülésein, nemzeti és állami ünnepeken, továbbá a 
város életében jelentős eredmények alkalmával használható.  
 
(2) A város zászlaját kizárólag hiteles alakban, méretarányok és színek 
megtartásával szabad megjeleníteni.  
 

A város pecsétje 
 

6. § 
 

(1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2 pecsétet használ. A város díszpecsétjét és a 
város hivatali pecsétjét.  
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(2) A város díszpecsétjei a kiegészített 20/1992. (VII.1.) számú önkormányzat 
jelképeinek meghatározásáról szóló rendelet 1. §-ában leírt címer alapján készített 
pecsét.  
 
(3) A város hivatali pecsétjei a kiegészített 20/1992. (VII.1.) számú az önkormányzat 
jelképeinek meghatározásáról szóló rendelet 1. §-ában leírt címer alapján készített 
pecsét, amely azonban a pajzstartót nem tartalmazza. (un. egyszerűsített, vagy 
kiscímeres városi pecsét) 
Így a 7. §-ban megkülönböztetésre kerülne a város díszpecsétjének és hivatali 
pecsétjének a használata.  
 

A város pecsétjének használata 
 

7. § 
 

(1) A város pecsétjét tartalmazó díszpecsétet - mint az önkormányzat pecsétjét - 
önkormányzati feladatok ellátása során alkalmazhatja irataikon: 
- a közgyűlés, (meghívó, önkormányzati rendelet, határozat, jegyzőkönyv) 
- a közgyűlés bizottságai, 
- a polgármester, alpolgármesterek, 
 
(2) A város díszpecsétje - függő pecsétként - nyomószerkezettel viaszba nyomott 
pecsétként és gumibélyegzőként egyaránt alkalmazható.  
 
(3) A város hivatali pecsétjét - mint önkormányzati hatósági ügyekben szereplő 
pecsétet - alkalmazhatja iratain.  
 
(4) A város pecsétjeit kizárólag hiteles alakban a megfelelő méretarányok 
megtartásával szabad megjeleníteni.  
 
(5) A pecsétnyomás helyett alkalmazható gumibélyegző, amely a kiegészített 
20/1992. (VII.1.) számú rendelet alapján, ill. ezen rendeletben leírt pecsétek pozitív 
képével készül.  
 
 

7/A. §2

 
 

Közigazgatási helységnév felvétele, használatának köre, engedélyezése 
 

(1) Nyíregyháza székhelyű jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági 
társaságok elnevezésében a  
        - Nyíregyháza, 
        - Nyíregyházi,  
        - Nyíregyháza város 
        - Nyíregyháza városi 
(továbbiakban: közigazgatási helységnév) megjelöléseket illetve használatot 
kérelemre a polgármester engedélyezi.  
 

                     
2 Az 54/1998. (XII.8.) számú rendelet 1.§-a egészítette ki. 
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(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:  
a) a kérelmező megnevezését, székhelyét, 
b) a névhasználat célját, módját, 
c) a használat időtartamát.  
 
(3) A kiadott engedély a tevékenység folytatásának időtartamára vagy meghatározott 
időpontig szólhat.  
 
(4) Az engedélynek tartalmazni kell: 
a) a jogosult megnevezését, székhelyét, 
b) az engedélyezett névfelvétel, használat céljának  
   meghatározását,  
c) az engedély érvényességének időtartamát, 
d) a névhasználat módjával kapcsolatos kikötéseket,  
   előírásokat.  
 
(5) Az engedély megtagadható, ha  
a) a névhasználat módja, körülményei az önkormányzat illetve   
   a város lakosságának jogát, jogos érdekét sértené,  
b) ha ugyanazon vagy hasonló tevékenység gyakorlásához már  
   engedély került kiadásra, vagy a helységnevet e körben már 
   jogszerűen használják, 
c) egyéb különösen indokolt esetben. 

 
Szabálysértési rendelkezések 

 
8. §3

 
  

Hatálybaléptetés 
 

9. § 
 

Ezen rendelet 1993. május hó 1. napján lép hatályba.  
 
 
Nyíregyháza, 1993. április 26.  
 
 
Mádi Zoltán                                                            Dr. Fazekas János 
polgármester                                                                     jegyző 
 

                     
3 A 23/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet 1.§-a hatályon kívül helyezte.  
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INDOKLÁS 
 

az 1. §-hoz 
 

A 20/1992. (VII.1.) sz. rendeletnek a címer leírásáról szóló 1. §-át azért indokolt 
kiegészíteni, mert a Lukács Ödön-féle adaptált leírás - célszerűen - csak a címert 
határozta meg. A címerpajzsot tartó dísz (telamones) heraldikailag nem része a 
címernek, bár a rendeletet alkotók szándéka az volt, hogy az 1837-es V. Ferdinánd-
féle privilégium levélen szereplő címert - a pajzsot tartó két kifelé néző stilizált griffel 
és az alattuk lévő indás díszítéssel együtt! - kapja vissza Nyíregyháza városa. A 
kiegészítéssel a szándék a rendeletben is realizálódik. E rendelet - értelemszerűen - 
azt is jelenti, hogy a címer csak ezen pajzstartóval (vagy esetleg nélküle, hiszen a 
címernek nem része) jeleníthető meg.  
 
A fenti rendelet 2. §-át azért érdemes kiegészíteni, hogy a zászló felirata a pecséten 
szereplővel azonos legyen, tovább kifejezze a város megyei jogú rangját is.  
 

a 2-3-4-5. §-hoz 
 

Az önkormányzatok, települések jelképei használatának szabályozását indokolja 
azok méltó, hivatalos, ünnepélyes alkalmakon való megjelenítése, a méltatlan 
használat elkerülése. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. §-a (6) 
bekezdésének a) pontja 10. § c) pontja, továbbá ugyanezen törvény 16. § (1) 
bekezdése a jelképek megalkotását, s használatának szabályozását lehetővé teszi, 
továbbá a 20/1992. (VII.1.) sz., az önkormányzat jelképeiről szóló rendelet előírja (4. 
§ b) pont szabályozó rendelkezés megalkotását. Mivel a fenti rendelet az e tárgyban 
korábban rendelkezőket (1974. évi 12. sz. illetve 1987. évi 8. sz. tanácsi rendelet) 
hatálytalanította, a szabályozatlanság megszüntetése érdekében szükséges volt e 
rendelet megalkotása.  
 

a 6-7. §-hoz 
 

A díszpecsét és a hivatali pecsét használatának megkülönböztetése az ügyek 
jellegéből és gyakorlati szempontok alapján történik. Az önkormányzati hatósági 
ügyekben a pajzstartó nélküli városi - úgynevezett "kispecsét" - alkalmazható, mert 
az önkormányzat (a közgyűlés) saját jogkörében eljárva bírálja el az ügyeket. A 
Polgármesteri Hivatal pedig az önkormányzati hatósági ügyek végrehajtása során a 
Közgyűlés döntését valósítja meg.  
Ilyen esetekben indokolatlan az állami címerrel ellátott pecsét használata. Állami 
feladat ellátása esetén viszont csak az állami címerrel ellátott pecsét alkalmazható.  
 

a 8. §-hoz 
 

A rendelet paragrafusaitól eltérő használat megelőzése, továbbá a méltatlan 
felhasználás elkerülése érdekében indokolt szabálysértési szankciót alkalmazni.  
 

a 9. §-hoz 
 

A jelképhasználat szabályozása végett szükséges e rendelet minél gyorsabb 
hatályba léptetése.   
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