
M Á S O L A T 
Vác Város Önkormányzat 

49/2013. (X.18.) sz. rendelete 
Vác város címerének és zászlójának,  

valamint a Vác név használatának rendjéről 
 
 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:  
 
 

I. FEJEZET 
A VÁROS CÍMERÉNEK ÉS ZÁSZLAJÁNAK HASZNÁLATÁRÓL 

 
Vác Város címere 

 
1. § 

 
(1)   A város címere Vác sok évszázados városi történelmét szimbolizálja: Barokkizált pajzs, kék 
mezőjében ezüst holdsarlón trónoló aranyglóriás Szűz Mária kék palástban, vörös ruhában, bal 
térdén a mezítelen, aranyglóriás gyermek Jézussal, aki bal kezében arany országalmát tart. Anyja 
jobb kezével, jobb vállán arany liliomos jogart nyugtat. A holdsarló jobb csúcsánál két, a bal 
csúcsánál három ezüst liliom. A pajzson ötlombos arany címerkorona. 

 
A címerhasználat köre 

 
2. § 

 
(1)   A címert kizárólag díszítő és a városra utaló jelképként lehet használni. Ábrázolni hiteles, 
torzításmentes alakban, a színek és a méretarányok megtartásával szabad. Nyomdai úton történő 
előállítás esetén egy szín is alkalmazható. Amikor a címer előállítása a készítéshez felhasznált 
anyag színe miatt (fa, fém, bőr, ezüst, stb.) indokolt, akkor engedélyezhető, hogy a címer kizárólag 
annak színében jelentkezzék.  
 
(2)   A címer védjegyként nem használható. 
 

3. § 
 
(1)   A városi címer használatát (eseti jelleggel, határozott időtartamra, határozatlan időtartamra) a 
polgármester engedélyezheti a 6. §-ban szereplő rendelkezések szerint.  
 
(2)   A város címerét az önkormányzat szervei és intézményei (költségvetési szervei, gazdasági 
társaságai, nonprofit szervezetei) – a címer méltóságát megőrizve – külön engedély nélkül 
használhatják az alábbi körben: 

 

a)  a képviselő-testület meghívóin, 
b)  az önkormányzat körpecsétjén,  
c)  a képviselő-testület, a polgármester, az alpolgármesterek, a helyi önkormányzati 
képviselők, a jegyző, az aljegyző, az egyes hivatali egységek és vezetőik a részükre készített 
levélpapíron, névjegykártyán, 
d)  a város hivatalos honlapján és hivatalos lapján, 
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e)  az önkormányzat, az önkormányzati bizottságok meghívóin, felhíváson, nem 
önkormányzati szervekkel kötött megállapodásokon és szerződéseken, 
f)  a Városháza hivatali helyiségeiben, 
g)  az önkormányzat intézményeiben, önkormányzati tulajdonban lévő társaságoknál, 
h)  a város életével, történetével, fejlődésével foglalkozó tudományos ismeretterjesztő és 
tájékoztató kiadványokban, 
i)  a városra utaló emléktárgyakon oly módon, hogy a címer méltóságának megfeleljen, 
j)  az önkormányzat, valamint annak szervei által készíttetett díszokleveleken, emléklapokon, 
plaketteken, jelvényeken és emlékérméken, 
k)  a város, vagy annak intézményei által rendezett ünnepségeken és rendezvényeken,  
l)  nemzetközi kapcsolatokban, protokolláris rendezvényeken, a várossal kapcsolatos 
kiállításokon. 
 

(3)   A Városháza épületének homlokzatán a városi címert tartósan el kell helyezni.  
 
(4)   A címer használata során a használó köteles a jóhiszeműség és tisztesség, valamint a 
rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően eljárni. 
 

Vác Város zászlója 
 

4. § 
 
(1)   A város zászlója: vízszintesen vörös és kék (vörössel és kékkel vágott). A zászló 
középtengelyében az árboc felőli harmadában a város címere látható. A zászlót arany rojt 
szegélyezi. 

 
 

 A zászlóhasználat köre 
 

5. § 
 
(1)   A város zászlajának (eseti jelleggel, határozott időtartamra, határozatlan időtartamra) 
használatát a polgármester engedélyezheti a 6. §-ban szereplő rendelkezések szerint.  
 
(2)   A városi zászlót – annak méltóságát megőrizve – külön engedély nélkül használhatják az 
önkormányzat szervei és intézményei (költségvetési szervei, gazdasági társaságai, nonprofit 
szervezetei). 
 
(3)   A város zászlaját kizárólag hiteles alakban szabad megjeleníteni; használata Magyarország 
zászlajának használatát nem helyettesíti. 
 
(4)   A Városháza épületének homlokzatán a városi zászlót folyamatosan el kell helyezni.  
 
(5)   A zászló használata során a használó köteles a jóhiszeműség és tisztesség, valamint a 
rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően eljárni. 

 
A címer- és zászlóhasználat engedélyezése 

 
6. § 

 
(1)   A címer vagy zászló használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 

a)   a kérelmező megnevezését,  
b)   a kérelmező címét, 
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c)   a címer vagy zászló felhasználásnak illetve előállításának célját,  
d)   a címer vagy zászló használatának időtartamát, 
e)   az előállítani kívánt mennyiséget, 
f)   a címer vagy zászló előállításának anyagát, 
g)  a címerrel vagy zászlóval díszítendő tárgy mintapéldányát (kiadvány vagy tárgy 
méretarányos rajzát, fényképét, másolatát), 
h)   a címer vagy zászló felhasználásáért felelős személy megnevezését. 

  
(2)   Az engedély adható:  

- eseti jelleggel,  
- határozott időtartamra, 
- határozatlan időtartamra. 

 
(3)   A kiadott engedélyekről a polgármester nyilvántartást vezet a Szervezési és Tájékoztatási 
Osztályon keresztül. 
 
(4)   A címer vagy zászló használatra vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 

a)  a 6. § (1) bekezdés alapján meghozott döntést,  
b)  az engedély tartalmi kellékei:  

- a jogosult megnevezését, 
- a jogosult címét, 
- az engedélyezett felhasználás célját, 
- az engedély időtartamát, 

  - előállítás esetén: 
- az előállított termék mennyiségét,  
- az annak felhasználásával, terjesztésével, forgalomba hozatalával 
kapcsolatos esetleges kikötéseket. 

 
(5)   Az engedély kiadását meg kell tagadni, illetve az engedélyt vissza kell vonni, ha a címer-, vagy 
a zászló használata, annak módja, célja és körülménye Vác Város Önkormányzatának érdekeivel 
ellentétes, továbbá ha az Vác Város Önkormányzatának, vagy a város lakosságának jogait, jogos 
érdekeit sérti, vagy veszélyezteti. 
 
 
 

II. FEJEZET 
A TELEPÜLÉSNÉV HASZNÁLATÁRÓL 

 
7. § 

 
(1)   Társadalmi, tudományos, egészségügyi, kulturális, oktatási, vagy egyéb szervezet, intézmény, 
egyéb társaság, valamint természetes személy az elnevezéséhez, tevékenysége gyakorlásához, 
rendezvények elnevezéséhez, illetve áru, embléma, jelvény, kiadvány, használati tárgy, vagy egyéb 
termékek, szolgáltatások elnevezéséhez, készítéséhez vagy forgalmazásához Vác Város nevének, 
továbbá annak bármely más, toldalékos, kötőjeles, ékezetek nélküli és egyéb írásmódú 
megjelölését csak engedéllyel veheti fel, illetve használhatja.   
 
(2)   Jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági vagy egyéb társaság, egyéni cég az 
elnevezéséhez, tevékenysége gyakorlásához, rendezvények elnevezéséhez, illetve áru, embléma, 
jelvény, kiadvány, használati tárgy, vagy egyéb termékek, szolgáltatások elnevezéséhez, 
készítéséhez vagy forgalmazásához Vác Város nevének, továbbá annak bármely más, toldalékos, 
kötőjeles, ékezetek nélküli és egyéb írásmódú megjelölését csak engedéllyel veheti fel, illetve 
használhatja. 
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(3)   Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak állami szervezetekre, intézményekre, Vác Város 
Önkormányzatára, annak szerveire, intézményeire, a tulajdonában lévő gazdasági társaságokra 
nem vonatkoznak. 
 
(4)   Nem minősül településnév használatnak Vác Város nevének eredetre, területi, földrajzi 
elhelyezkedésre utaló jelzős szerkezetben történő használata. 
 

8. § 
 
(1)   Vác Város településnevének használatát (eseti jelleggel, határozott időtartamra, határozatlan 
időtartamra) a polgármester engedélyezheti a 9. §-ban megfogalmazott rendelkezések szerint.  
 
(2)   Vác Város településnevének használata során a használó köteles a jóhiszeműség és tisztesség, 
valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően eljárni. 
 

Településnév használat engedélyezés 
 

9. §  
 

(1)   A használat iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 
a)   a kérelmező megnevezését, 
b)   a kérelmező címét, 
c)   a kérelmező tevékenységi körét, 
d)   a névhasználat célját, 
e)   a használat időtartamát, 
f)   a városnév tervezett használatával kiegészített megnevezést, idegen nyelvű elnevezés 
esetén a magyar nyelvű fordítást is kötelező feltüntetni, 
g)   a használatért felelős személy megnevezését. 

 
(2)   Az engedély adható:  

- eseti jelleggel,  
- határozott időtartamra, 
- határozatlan időtartamra. 

 
(3)   A kiadott engedélyekről a polgármester nyilvántartást vezet a Szervezési és Tájékoztatási 
Osztályon keresztül. 
 
(4)   Vác Város településnevének használatával kapcsolatos engedélynek tartalmaznia kell: 

a)  a 9. § (1) bekezdés alapján meghozott döntést,  
b)  az engedély tartalmi kellékei: 

- a jogosult megnevezését,  
- a jogosult címét, 
- az engedélyezett felhasználás célját, 
- az engedély időtartamát, 

  - előállítás esetén: 
-   az előállított termék mennyiségét,  
-   az annak felhasználásával, terjesztésével, forgalomba hozatalával 
kapcsolatos esetleges kikötéseket. 

 
(5)   Az engedély kiadását meg kell tagadni, illetve az engedélyt vissza kell vonni ha a településnév 
használata, annak módja, célja és körülménye Vác Város Önkormányzatának érdekeivel ellentétes, 
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továbbá ha az Vác Város Önkormányzatának, vagy a város lakosságának jogait, jogos érdekeit 
sérti, vagy veszélyezteti, illetve a magyar nyelv védelme indokolja.  

 
10. § 

 
(1)   Aki Vác Város településnevének, vagy annak a 9. § (1) bekezdésében foglalt megjelölését a 
jelen rendelet hatályba lépése előtt engedély alapján vette fel, utólagos engedély iránti kérelem 
benyújtására nem köteles. 
 
(2)   A jelen rendelet hatályba lépése előtt felvett megjelölést a polgármester a jövőre nézve 
megtiltja, amennyiben: 

a)  a használat, annak módja, célja és körülménye Vác Város Önkormányzatának 
érdekeivel ellentétes, továbbá Vác Város Önkormányzatának, vagy a város lakosságának 
jogait, jogos érdekeit sérti, vagy veszélyezteti, 
b) a használat, annak módja, célja és körülménye Magyarország Alaptörvényébe, vagy más 
jogszabályba ütközik. 
 
 

.III. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
11. § 

 

(1)   Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2)   A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon a 
jegyző gondoskodik. 
 
(3)   A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Vác Város Tanácsának a Város címerének és 
zászlajának alkotásáról és használatának szabályozásáról szóló 4/1989 (XII.12.) számú rendelete 
hatályát veszti.  
 
Vác, 2013. október 17. 
 

 
 

Fördős Attila s.k.        Deákné dr. Szarka Anita s.k. 
               polgármester                                                 jegyző 

 
 

 
 

INDOKOLÁS 
 
A város címerének és zászlajának alkotásáról és szabályairól szóló 4/1989./XII.12./ tanácsi 
rendelet 1989-től hatályos. Az azóta eltelt 24 év alatt olyan változások következtek be, melyek 
indokolják a tanácsi rendelet felülvizsgálatát.  
A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM. rendelet (a továbbiakban: IRM 
rendelet) a jogszabályok formai egységességének következetes érvényesítése érdekében 
kötelezően alkalmazandó szövegezési mintákat tartalmaz. Tekintettel a jogalkotásról szóló 2010. 
évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.), valamint az IRM rendelet szabályaira szükségessé vált a 
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezése és egy új szabályozás kidolgozása. 
 


