
 
Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2019. (VII.08.) önkormányzati rendelete 
a Hernádnémeti településnév használatáról 

  
Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. § 
 
(1) Hernádnémeti Nagyközségnek jogos, megalapozott érdeke fűződik ahhoz, 
hogy a település nevét méltatlanul és jogtalanul senki ne használja. 
 
(2) A Hernádnémeti településnév és ennek bármely toldalékos formája csak 
Képviselő-testület engedélyével használható: 
 

a. létesítmény elnevezésében, gazdasági vállalkozás, civil-, vagy bármely egyéb 
szervezet elnevezésében, üzleti nyomtatványon, védjegyen, szabadalom 
címében, 

b. áruminta és áru jelzésen, emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz-, vagy 
emléktárgyon, egyéb termékeken, 

c. sajtótermék címfeliratában – a jogszabály által meghatározott keretek között -  
internetes portál létrehozásához domain névben, 

d. kulturális és egyéb szervezett rendezvény megnevezésében. 
 
(3) Nem engedélyköteles: 
 

a. az a névhasználat, ami jogszabályon alapul, 
b. az önkormányzat által alapított intézmények, gazdasági társaságok, egyéb 

szervezetek névhasználata. 
 
(4) A településnév használatára irányuló kérelmet illeték- és díjmentesen írásban 

lehet benyújtani a Képviselő-testület részére, a településnév használatáért nem 
kell díjat fizetni. 

 
(5)  A településnév használatát 
 

a. azon szervezetek kérhetik, melyeknek székhelye vagy telephelye 
Hernádnémetiben található, 

b. olyan jogi személyek, és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok 
kérheti, amelyeknek székhelye Hernádnémeti közigazgatási területén van, 
vagy kérelmükben valószínűsítik a településsel való kapcsolat, illetve a 
településhez való kötődés indokoltságát. 

 
(6) A kérelemnek tartalmaznia kell: 
 

a. a kérelmező nevét (megnevezését) székhelyét, címét, telephelyét, 



b. a szervezet létesítő okiratának másolati példányát, 
c. a településnév tervezett használatának célját és módját, 
d. használat időtartamát. 

 
(7) A névhasználatról szóló engedélynek tartalmaznia kell: 
 

a. a jogosult nevét, megnevezését, és székhelyét, címét, telephelyét, 
b. az engedélyezett névhasználat célját és módját, 
c. az engedély érvényességének időtartamát, 
d. az engedélyezett név felvételével és használatával kapcsolatos egyéb 

kikötéseket. 
 
(8) A kiadott engedély érvényességi ideje szólhat: 
 

a. a tevékenység folytatásának időtartamára, 
b. a kérelmező működési idejének időtartamára, 
c. meghatározott időpontig vagy feltétel bekövetkeztéig történő felhasználásra, 
d. egy alkalomra, 
e. határozatlan időre. 

 
(9) Az engedély kiadása megtagadható, ha: 
 

a. a használat vagy annak célja, módja és körülményei Hernádnémeti 
Nagyközség Önkormányzatának vagy a település lakosságának jogát, jogos 
érdekét sértené, vagy veszélyeztetné, 

b. a használat, az alkalmazás módja vagy körülményei a közízlést sérti, 
c. ugyanazon vagy hasonló tevékenység gyakorlásához már engedély került 

kiadásra a névhasználat tekintetében, 
d. ugyanazon vagy hasonló nevet valaki már jogszerűen használja 

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

meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti.  
 

(11) A kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha 
 

a. a használat vagy annak célja, módja és körülményei Hernádnémeti 
Nagyközség Önkormányzatának vagy a település lakosságának jogát, jogos 
érdekét sérti, vagy veszélyezteti,  

b. a használat, az alkalmazás módja vagy körülményei a közízlést sérti, 
c. az engedélyes Hernádnémeti nevet nem az engedélyben meghatározott 

módon, formában, illetve célra használja. 
 
 

(12) A településnév használatának engedélyezéséről, az engedély elutasításáról, a 
névhasználat jogának visszavonásáról a Képviselő-testület dönt. A kiadott 
engedélyekről a Hernádnémeti Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartást 
vezet. 

 
(13) Amely szervezet a település nevét e rendelet hatályba lépése előtt felvette a 

Képviselő-testület által utólagos engedélyezés iránti kérelem benyújtására 



kötelezhető. E rendelet hatálybalépése előtt felvett településnév használatot a 
Képviselő-testület a jövőre nézve megtilthatja, ha 

 
a. a használat vagy annak célja, módja és körülményei Hernádnémeti 

Nagyközség Önkormányzatának vagy a település lakosságának jogát, jogos 
érdekét sértené, vagy veszélyeztetné, 

b. a használat, az alkalmazás módja vagy körülményei a közízlést sérti, 
c. ugyanazon vagy hasonló nevet valaki - jogszerűen - korábbi időponttól 

használ. 
 

Záró rendelkezések 
 

2. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetést követően napon lép hatályba, rendelkezéseit a 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.  
 
 

 

 

                  dr. Orosz Zsolt sk.          dr. Szabó Zoltán sk.                       

                     polgármester               jegyző 

 
 
 


