
 
 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

51/2005. (XII. 6.) rendelete 

 

„Budakeszi” város név felvételéről és használatáról  

 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 

Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a „Budakeszi” város név felvételéről és használatáról az alábbi 

rendeletet alkotja:  

 

A rendelet célja, hatálya 

1. § 

 

A rendelet célja, hogy szabályozza Budakeszi város nevének jogszerű használatát. 

 

2. § 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a természetes személyekre, jogi személyekre, 

valamint a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak részére gazdasági, kulturális, tudományos 

tevékenységükkel kapcsolatos elnevezésükhöz, illetve ezen tevékenységük 

gyakorlásához vagy működésük folytatásához Budakeszi város magyar, illetve 

idegen nyelvű neve, rövidített, vagy bármely toldalékos használata engedélyhez 

kötött.  

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak Budakeszi Város 

Önkormányzatára, az önkormányzat szerveire, intézményeire, valamint az 

önkormányzat által alapított jogi személyekre. 

(4) A (2) bekezdésben meghatározott megjelölés vagy név felvételét és használatát 

csak azok kérhetik, akiknek székhelye Budakeszi területén van, vagy 

tevékenységük jellemző módon a városhoz kötődik.  

 

Közigazgatási név felvételének és használatának engedélyezése 

3. § 

 

(1) Budakeszi nevének használatára irányuló kérelmet az 1. sz. melléklet szerinti 

formanyomtatványon illetékmentesen, írásban lehet benyújtani a Polgármesteri 

Hivatalban.  

(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) a kérelmező nevét és székhelyét; 

b) a kérelmező tevékenységi körét; 

c) a városnév használatával tervezett kiegészített megnevezést; 

d) a használat célját és módját; 

e) a használat időtartamát. 

(3) Amennyiben a kérelmező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági 

társaság az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a létesítő okiratot.  

(4) Amennyiben dísztárgy, embléma, kiadvány vagy termék megjelölését szolgálja 

a 2. § (2) bekezdésében meghatározott közigazgatási egység név, úgy annak 

tervét a kérelemhez csatolni kell. 

(5) A névhasználatért díjat fizetni nem kell. 



 
 

 

4. § 

 

(1) A névfelvétellel és használattal kapcsolatos eljárás önkormányzati hatósági 

ügynek minősül, amelyben átruházott hatáskörben a polgármester jár el. 

(2) A polgármester mérlegelési jogkörébe tartozik az engedély megadása, 

elutasítása, feltételhez kötése, az ideiglenes vagy valamely alkalomhoz történő 

engedélyezése, felfüggesztése, illetve az érdemtelenség megállapítása és emiatt 

az engedély megvonása. 

(3) A város nevének használatára vonatkozó engedély szólhat: 

a) meghatározott időre; 

b) meghatározott alkalomra; 

c) feltétel bekövetkezéséig; 

d) határozatlan időre. 

(4) A fellebbezések elbírálására Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-

testülete jogosult. 

 

5. § 

 

Az engedély kiadása megtagadható: 

a) ha a használat vagy annak módja és körülményei Budakeszi Város 

Önkormányzat és a város lakossága jogait, jogos érdekeit sértené vagy 

veszélyeztetné; 

b) ha ugyanazon vagy hasonló tevékenység gyakorlásához már engedélyt 

kiadott vagy a nevet már valaki jogszerűen használja; 

c) egyéb különösen indokolt esetben. 

 

6. § 

  

(1) A kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha a használat vagy annak célja, módja és 

körülményei Budakeszi Város Önkormányzat és a város lakossága jogait, jogos 

érdekeit sérti vagy veszélyezteti. 

(2) A kiadott engedélyt vissza lehet vonni, ha a felhasználó az engedélyben 

meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti. 

 

7. § 

 

(1) A közigazgatási egység nevének felvételére és használatára vonatkozó 

engedélynek tartalmaznia kell: 

a) az engedélyes nevét és címét; 

b) az engedélyezett névhasználat pontos szövegét; 

c) az engedélyezett felvétel vagy használat céljának meghatározását; 

d) az engedély érvényességének időtartamát; 

e) a használattal kapcsolatos egyéb kikötéseket.  

(2) A közigazgatási megjelölés vagy név engedélyezett használatának 

ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik. 

(3) A kérelmekről, az engedélyekről, az engedélyezett névhasználat módjáról és 

idejéről nyilvántartást kell vezetni. 

 

 

 



 
 

 

A névhasználat jogosultjának jogai és kötelességei 

8. § 

 

(1) Az engedélyes jogosult megnevezésében a közigazgatási egység nevét az 

engedély által meghatározott módon mindenütt használni. 

(2) Az engedélyes az engedélyezett névhasználatot köteles az engedély kiadását 

követő 30 napon belül az illetékes bíróságnál bejelenteni, és kérni annak 

bejegyzését. 

(3) Névhasználat időtartamának lejárta, vagy visszavonása után engedélyes köteles 

az illetékes bíróságnál az időtartamot, illetve a visszavonást elrendelő 

intézkedést követő 30 napon belül a törlés iránt intézkedni. 

 

Szabálysértés 

9. § 

 

Szabálysértést követ el és 30 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a 

közigazgatási megjelölést vagy nevet e rendeletben foglalt rendelkezésektől eltérően 

veszi fel vagy használja. 

 

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések 

10. § 

 

(1) Aki közigazgatási megjelölést vagy nevet e rendelet hatályba lépése előtt 

jogszerűen felvette és folyamatosan használja, utólagos engedély iránti kérelem 

benyújtására nem köteles. 

(2) E rendelet hatályba lépése előtt felvett közigazgatási megjelölés vagy név 

használatát az engedélyező a jövőre nézve megtilthatja, ha 

a.)  a használat vagy annak módja, célja és körülményei Budakeszi Város 

Önkormányzat vagy a város lakossága jogait, jogos érdekeit sérti 

vagy veszélyezteti, 

b.)  ha a használó másoknak, a Magyar Köztársaság Alkotmányában, 

illetve a mindenkori hatályos jogszabályokban rögzített 

névhasználathoz fűződő jogait sérti. 

  

11. § 

 

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 

 

Budakeszi, 2005. november 22. 

 

 

 Farkas Gyula Majorné dr. Stahácz Éva 

 polgármester jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

E rendeletet 2005. december 6-án kihirdettem. 

 

Budakeszi, 2005. december 6. 

 Majorné dr. Stahácz Éva 

 jegyző 



 
 

 

 

BBUUDDAAKKEESSZZII  VVÁÁRROOSS  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTÁÁNNAAKK    

PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERRII  HHIIVVAATTAALLAA  

  22009922  BBuuddaakkeesszzii,,  FFőő  uuttccaa  117799..  

    0066--2233--553355--771100  

    0066--2233--553355--771122 

  

KK  ÉÉ  RR  EE  LL  EE  MM  

BBuuddaakkeesszzii  VVáárrooss  nneevvéénneekk  hhaasszznnáállaattááhhoozz  

aa  …………....//22000055  ((                          ))  sszzáámmúú  

öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeelleett  aallaappjjáánn  

 

A kérelmező neve: ……………………………………………………………………..…… 

A kérelmező címe: ………………………………………………………………….........…. 

 

A városnév tervezett 

használatának célja: 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

A használat tervezett 

időtartama: ……………………………………………………………………........ 

A névhasználatért 

felelős neve: ………………………………………………………………………… 

A névhasználatért 

felelős címe: ………………………………………………………………………… 

A használat módja, 

formája: ………………………………………………………………………… 

 

AAmmeennnnyyiibbeenn  aa  kkéérreellmmeezzőő  jjooggii  sszzeemmééllyy,,  jjooggii  sszzeemmééllyyiisséégg  nnééllkküüllii  ggaazzddaassáággii  ttáárrssaassáágg  aa  kkéérreelleemmhheezz  

mmeelllléékkeellnnii  aa  lléétteessííttőő  ookkiirraattoott..    

AAmmeennnnyyiibbeenn  aa  nnéévvhhaasszznnáállaatt  ddíísszzttáárrggyy,,  eemmbblléémmaa,,  kkiiaaddvváánnyy  vvaaggyy  tteerrmméékk  mmeeggjjeellöölléésséétt  sszzoollggáálljjaa,,  

aakkkkoorr  aa  tteerrvveett  iiss  ccssaattoollnnii  kkeellll  aa  kkéérreelleemmhheezz..  

AAmmeennnnyyiibbeenn  aa  nnéévvhhaasszznnáállaatt  rreennddeezzvvéénnyy  mmeeggjjeellöölléésséétt  sszzoollggáálljjaa,,  aakkkkoorr  aa  pprrooggrraammtteerrvveett  iiss  ccssaattoollnnii  

kkeellll  aa  kkéérreelleemmhheezz..  

  

Csatolt mellékletek 

száma: …………… 

 

BBuuddaakkeesszzii,,  ………………..éévv  ……………………………………....  hhóónnaapp  …………nnaapp..          

 

        

 ………………………… 

 kérelmező aláírása 
 


