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132/2019. (V. 9.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hozzájárulás Keszthely város jelképeinek 

használatához III.” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Horgászvilág Keszthely Egyesület (8360 Keszthely, Tapolcai út 40.) által a „Keszthely” közigazgatási 
elnevezésnek az egyesület nevében történő használata iránt érkezett kérelmét Keszthely város jelképeinek 
és a település neve használatának rendjéről szóló 45/2012. (XII.18.) önkormányzati rendelet 13. § (3) 
bekezdésében, valamint a 16. § (4) bekezdés b) pontjába foglaltak alapján elutasítom. 
 
Jelen határozat felülvizsgálatát a közlésétől számított 30 napon belül a Zalaegerszegi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 
30 000 forint. 
 

INDOKOLÁS 
 
A Horgászvilág Keszthely Egyesület (8360 Keszthely Tapolcai út 40.) kérelmet nyújtott be a „Keszthely” 
közigazgatási elnevezésnek a szervezet nevében történő használatára vonatkozóan. 
 
A „Keszthely” közigazgatási elnevezés felvételéről és használatának rendjéről szóló rendelkezéseket 
Keszthely város jelképeinek és a település neve használatának rendjéről szóló 45/2012. (XII.18.) 
önkormányzati rendelet tartalmazza: 
 
11.§ (1) A város jelképeinek előállítása, használata, forgalomba hozatala iránt kérelmet a polgármesterhez 
kell benyújtani. Az engedélyezésről a jogosult a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül vagy a soron 
következő ülésén dönt. 
(2) Az engedély adható: 
a.) esetenkénti felhasználására (rendezvényre, alkalomra); 
b.) meghatározott ideig történő felhasználásra; 
c.) meghatározott mennyiségű termék előállítására;  
d.) vagy visszavonásig történő felhasználásra, alkalmazásra.  
Erről a jogosult által kiadott engedélyben kell határozni. 
 
13.§ (1) A város jelképeinek használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:  
a.) engedélyes, illetve a használatért felelős személy megnevezését és címét,  
b.) az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését,  
c.) a felhasználás idejét és az engedély érvényességének időtartamát,  



 
d.) az engedélyezett példányszámot, darabszámot, 
e.) díjfizetés esetén a jelképhasználati díj összegét és fizetésének módját, 
f.) a terjesztés, a forgalombahozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,  
g.) a felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb kikötéseket, valamint 
h.) az engedély visszavonásának lehetőségére történő figyelmeztetést, valamint a jogorvoslat módját.  
(2) A kérelem elbírálása során meg kell vizsgálni, hogy a kérelmező tevékenységének jelentősége indokolttá 
teszi-e a városi jelkép használatát. 
(3) Az engedély kiadását meg kell tagadni, illetve a kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha a használat vagy 
annak célja, módja és körülményei a képviselő-testületnek, vagy a város lakosságának jogait, jogos érdekeit 
sérti, vagy veszélyezteti, különösen ha a felhasználás a város jó hírnevét vagy közízlést sért.  
(4) Annak, aki az engedély benyújtására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, illetve a jelen rendelet 
szerinti engedély nélküli tevékenységet folytat, sem részére, sem a Ptk-ban meghatározott közeli 
hozzátartozója, vagy a részvételükkel működő gazdasági társaság részére 3 évig engedély nem adható ki.  
 
14.§ (4) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete jogosult e rendelet szabályainak 
alkalmazásától – mérlegelési jogkörben eljárva, indokolással – az egyes kérelmek elbírálásánál a kérelmező 
javára eltérni, különösen Keszthely város érdekében kiemelkedő turisztikai, idegenforgalmi, sport, oktatás, 
kulturális jellegre, helyi értékre tekintettel, mely a település szempontjából meghatározó jelentőségű, a 
településre jellemző és közismert, jelentősen öregbíti a város hírnevét, növelheti megbecsülését, hozzájárul 
a lokálpatriotizmus megerősítéséhez. 
 
15.§ (1) „Keszthely” közigazgatási elnevezés és helységnév, valamint ragozott formáinak használatára jogi 
személyiséggel rendelkező, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéni vállalkozó 
(továbbiakban: vállalkozás), társadalmi szervezet, intézmény elnevezésében, tevékenysége gyakorlásában, 
vagy működése során, rendezvény elnevezéséhez, valamint ajándék- és használati tárgyak, egyéb termékek 
felhasználásához csak és kizárólag Keszthely Város Polgármestere engedélye alapján jogosult. 
 
16.§ (1) A 15.§ (1) bekezdésében meghatározott közigazgatási elnevezés felvétele és használata iránti 
kérelmet Keszthely Város Polgármesteréhez kell benyújtani. A Polgármester a kérelemről a benyújtástól 
számított 30 napon belül dönt. 
(2) A kiadott engedély érvényessége szólhat:  
a.) a tevékenység folytatásának időtartamára,  
b.) meghatározott időpontig, vagy időtartamban történő felhasználásra,  
c.) egy alkalomra.  
Erről Keszthely Város Polgármestere által kiadott engedélyben kell határozni. 
(3) A névhasználat engedélyezésére, visszavonására és a közigazgatási elnevezés használatára egyebekben 
a jelen rendelet 11.§-14.§ rendelkezései megfelelően irányadóak.   
(4) A névhasználatra vonatkozó engedély kiadását a 13.§-ban foglalt eseteken felül meg kell tagadni 
továbbá:  
a.) a névkizárólagosság elvébe ütközik; 
b.) a használat célja vagy módja az Alaptörvénybe, vagy más jogszabályba ütközik; 
c.) a használat célja vagy módja másnak a jogait, illetve jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti. 
(5) A névhasználatra vonatkozó engedély kiadását a 13.§-ban foglalt eseteken felül meg lehet tagadni 
továbbá: 
a.) a kérelem a névkizárólagosság elvébe nem ütközik, de ugyanazon tevékenység gyakorlásához a 
polgármester már névhasználati engedélyt adott; 
b.) a folytatni kívánt tevékenység nem jogellenes, azonban az önkormányzat gazdasági érdekeivel ütközik, 
vagy a város, illetve a lakosság egy részének ellenérzését válthatja ki. 
 
A civil szervezetek névjegyzékéből megállapítható, hogy nevezett egyesületet „Horgászvilág Keszthely 
Egyesület” néven 2019. március 25. napján a Zalaegerszegi Törvényszék nyilvántartásba vette, önálló 
nyilvántartási számmal rendelkezik. A névjegyzék a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Cvtv.) 86.§ (1) bekezdése 
szerint közhiteles. 
 



 
Kérelmező kérelmében kérte a névhasználat ingyenes engedélyezését a rendeletre hivatkozással, 
figyelemmel arra, hogy véleménye szerint az egyesület az állandó névhasználattal, mint turisztikai (sport) 
érték, hozzájárul a város hírnevének öregbítéséhez. 
 
Az egyesület a „Keszthely” közigazgatási elnevezés használatára az önkormányzat felé az egyesület 
megalakulásához nem nyújtott be kérelmet, a használatra vonatkozó engedéllyel nem rendelkezik, tárgyi 
önkormányzati rendelet szabályait be nem tartva, attól eltérően, jogszerűtlenül vette fel a szervezet 
elnevezésébe a „Keszthely” közigazgatási elnevezést. 
 
Fentiek alapján megállapítható, hogy az egyesület már azzal, hogy a Keszthely elnevezést a Törvényszékhez 
benyújtott kérelmében feltüntette, azt jogszerűtlenül használta, és ezzel megsértette az önkormányzat által 
tárgyban alkotott rendelet előírásait.  
 
A Cvtv. 21.§ (6) bekezdése kimondja, hogy „Ha a szervezet neve vagy nevének valamely része olyan elemet 
tartalmaz, amelynek névként való szerepeltetése külön jogszabályban meghatározottak szerint engedélyhez 
kötött, a kérelemhez csatolni kell az engedély megadását igazoló okiratot.” Figyelemmel arra, hogy a 
kérelmező nem rendelkezett névhasználatra vonatkozó engedéllyel, hivatkozott törvény rendelkezéseit is 
megsértette az egyesület a „Keszthely” közigazgatási elnevezés használatára vonatkozóan. 
 
Fenti rendelkezések miatt a képviselő-testület a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 
 
Az eljárásra vonatkozó szabályokat a Keszthely város jelképeinek és a település neve használatának 
rendjéről szóló 45/2012. (XII.18.) önkormányzati rendelet határozza meg. 
 
A hatáskört az önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdése, az illetékességet az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 16. § (1) bekezdés határozza meg.  
 
A képviselő-testület döntése elleni jogorvoslat lehetőségét, benyújtásának módját az Ákr. 114. §-a, illetve a 
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §-a szabályozza.  
 
Az illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A.§ (1) bekezdés határozza meg.  
 
 
Határidő: tájékoztatásra 2019. május 10. 
Felelős: Ruzsics Ferenc társulási elnök 
              Dr. Horváth Teréz jegyző 
  (Dr. Skoda Lilla osztályvezető) 
 
 
 

Dr. Horváth Teréz sk.   Ruzsics Ferenc sk. 
             jegyző          polgármester  

 
 
 
 
A kivonat hiteles: 
 
 
dr. Tamás Annamária 
társulási ügyintéző 


