Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
1/2001. (III.1) Kgy. sz. rendelettel, a 6/2004. (IV.30.) rendelettel, a 10/2012. (VII.
4.) önkormányzati rendelettel1 módosított
7/1991. (VIII.29.) Kgy. sz. rendelete

(egységes szerkezetben)

a megye címeréről, zászlójáról, valamint azok használatáról

A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1)
bekezdés c) pontja alapján az öt történelmi megye és megyerész: Borsod-Zemplén,
Abaúj-Torna és Gömör lakossága összetartozásának, hagyományai tiszteletben
tartásának jelképeként a képi szimbólumok alkalmazásával megyei címert, zászlót
létesít, amelyről a következő rendeletet alkotja:2

I.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye címere
1. §
Csücsköstalpú negyedelt címerpajzs 1. mezejében Abaúj-Torna címere: vágás osztja
két részre. A felső rész vörös mezejében ezüst pólya, az alsó rész kék mezejében
kiterjesztett szárnyú ezüst sólyom lebeg, fején arany koronával. A 2. mezőben
Zemplén címere: arany mezőben vörös illetve kék ruhás angyal-alakok lebegve
arany koronát tartanak, alattuk két leveles szőlőfürt lebeg. A 3. mezőben Borsod
címere: fekete mezőben kettősfarkú arany oroszlán lebeg, jobb elülső mancsával
arany koronát, baljával arany mérleget tart. A 4. mezőben Gömör címere: kék
mezőben ezüst egytornyú vár lebeg. A címerpajzsra helyezett aranykoronás, nyílt
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A 10/2012. (VII. 4.) önkormányzati rendelet 2012. július 5-én lép hatályba. A rendelet kihirdetve: 2012.
július 4. napján. (A rendelet által módosított rendelkezések dőlt betűvel vannak szedve.)
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A rendelet preambulumát a 6/2004. (IV.30.) rendelet 1. §-a módosította.
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ezüst lovagi sisak sisakdísze aranykoronás, kiterjesztett szárnyú sas. A sisaktartó
kék-ezüst és vörös-arany.
2. §
(1)

A megye címere az e rendeletben szabályozott módon, kizárólag a megyére
utaló jelképként és díszítő elemként használható.

(2)

A megyei közgyűlés, bizottságai és szervei a megye címerét külön engedély
nélkül felhasználhatják:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

f.)

g.)
h.)

(3)

A megye címere - a 2.§ (2) bekezdésében írt eseteket kivéve - más szerv, vagy
magánszemély részéről csak külön engedély alapján használható fel:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)

(4)
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a megyei közgyűlés és bizottságai üléseinek meghívóin,
a megyei közgyűlés által alapított dísz-okleveleken, emléklapokon,
emléktárgyakon, kitüntető- és emlékérmeken,
a megyei önkormányzat hivatalos kiadványain, felhívásain,
programjain, tervein, a megállapodásokon és szerződéseken,
a megyei önkormányzat hazai és nemzetközi kapcsolataiban,
külföldiek fogadásán, azok részvételével zajló rendezvényeken,
a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke, illetőleg a közgyűlés
képviseletére feljogosított személy a megbízatásához kapcsolódó
tevékenysége során,
a Közgyűlés tisztségviselői, a főjegyző, aljegyző, és az
önkormányzati főtanácsadó által használt levélpapíron, borítékon és
névjegykártyán,
a Közgyűlés tagjai önkormányzati feladatkörben, levélpapíron,
névjegykártyán,
az önkormányzati hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
önkormányzati feladatkörben, levélpapíron, névjegykártyán.3

a megye jelentősebb egészségügyi, tudományos, kulturális és
sportrendezvényein, azok emléktárgyain, jelképein, érmein,
idegenforgalmi és propaganda kiadványokon,
egyéb,
kereskedelmi
forgalomba
kerülő
termékeken,
ajándéktárgyakon, reklámkiadványokon,
épületek homlokzatán,
megyei vállalatok és intézmények emblémájában,
egyéb esetekben.

A 2. § (3) bekezdésében szabályozott esetekben történő felhasználásra - a
felhasználó kérelmére - a megyei közgyűlés elnöke ad engedélyt.

A 2. § (2) bekezdésének f)-g)-h) pontjait az 1/2001. (III.1.) Kgy. sz. rendelet 1. §-a módosította.
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(5)

A (3) bekezdés f.) pontjában írt esetekben az engedélyezési eljárás lefolytatása
előtt ki kell kérni a megyei közgyűlés tárgy szerint illetékes bizottságának
véleményét.
3. §

(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)

a kérelmező megnevezését, címét,
a címerhasználat célját, módját,
az előállítani kívánt mennyiséget,
terjesztés, ill. forgalomba hozatal módját,
a használat időtartamát,
a címerrel díszített tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképét).

(2)

A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell az (1)
bekezdésben leírtakra vonatkozó döntést.
Az engedélyben a használattal és forgalomba hozatallal kapcsolatos egyéb
kikötések is rögzíthetők.

(3)

Idegenforgalmi, kereskedelmi vagy reklámfelhasználás esetén a kérelmezőnek
- kivéve a megyéhez tartozó települési önkormányzatokat -, díjat kell fizetni.
A díj mértékét a használat jellegétől, gyakoriságától és a várható gazdasági
előnyöktől függően a közgyűlés elnöke állapítja meg.
A díj fizetése átalányban is történhet meghatározott időtartamra.
Megyei érdekű felhasználás esetén a megyei közgyűlés elnöke a díjfizetéstől
eltekinthet.

(4)

Az engedélyezett céltól vagy az engedélyben meghatározott módtól eltérő
felhasználás eseten az engedély visszavonható.

(5)

A megye érdekeit sértő felhasználás, a 12. §-ban meghatározott szabálysértés
elkövetése, valamint a jelen § (3) bekezdése szerint megállapított díj
elmulasztása esetén az engedélyt vissza kell vonni.

(6)

A kiadott engedélyekről nyilvántartást kell vezetni.

4. §
(1)

Nem alkalmazható a címer:
a.)

közerkölcsöt sértő kiadványokon, tárgyakon,
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b.) mások jogait, közérdeket vagy nyomós magánérdeket sértő módon,
c.)4
(2)

A megyei címer védjegyként nem használható.

(3)

Az állami és megyei címer együttes használata esetén az állami címernek elhelyezésével, méretével, stb. - elsőbbséget kell biztosítani.
5. §

(1)

A megyei címert kizárólag hiteles alakban szabad ábrázolni. (1. sz. melléklet)

(2)

Nyomdai úton történő előállítás esetén a címer fekete-fehér színben is
felhasználható (2. sz. melléklet), illetve a címer kizárólag a tárgy anyagának a
színében (fém, bőr, fa, stb.) is megjelenhet.

(3)

A címert csak olyan mértékben szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles
ábrázolást.
6. §

(1)

A címer elkészíthető címerjelvény, díszplakett formájában és szerepelhet
kitüntető emlékgyűrűn.

(2)

A címerjelvény meghatározott díjazás ellenében kerülhet forgalomba. A
közgyűlés tisztségviselői vendégeknek, delegáció tagjainak térítés nélkül
adományozhatják.

(3)

A díszplakett tokban, kivételes alkalmakkor és kiemelkedő személyiségeknek
adományozható.

(4)

A címert ábrázoló kitüntető emlékgyűrűt a 8/1991. sz. kitüntető díjakról szóló
rendelet alapján adományozza a közgyűlés.

(5)

Az adományozásokról nyilvántartást kell vezetni.
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A 4. § (1) bekezdés c) pontja hatályát vesztette a 1/2001. (III.1.) Kgy. sz. rendelet 3. §-a alapján.
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II.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye zászlója
7. §
Borsod-Abaúj-Zemplén megye zászlaja 2:1 méretarányú, téglalap alakú, hosszában
felénél kettéosztott vörös és kék színű, szélen körben arany (sárga) színű
rojtozással. A zászló közepén a megye címere helyezkedik el, alatta Borsod-AbaújZemplén megye - arannyal hímzett - felirattal.
8. §
(1)

A zászlóból a rendelet elfogadását követően egy darabot kell készíttetni és azt
a megyeháza épületében kell megőrizni.

(2)

Az őrzésre kerülő zászló 90 x 180 cm, anyaga selyem és kézi hímzésű.

(3)

A zászló - a leírt és elkészített zászlóval azonos színben és a méretarányok
megtartásával - más anyagból és nagyságban is előállítható.

(4)

A zászló lobogóként is, használható.
9. §

A megyei zászlót kizárólag hiteles alakban szabad elkészíteni vagy ábrázolni. (3. sz.
melléklet)
10. §
(1)

A megyei zászló különösen az alábbi esetekben használható:
a.)
b.)
c.)
d.)

(2)

az állami és nemzeti ünnepek alkalmával,
a közgyűlés ülésein és más jelentősebb megyei események,
rendezvények alkalmával,
megkülönböztetésül
több
megye
részvételével
tartott
rendezvényeken,
a megyék és régiók közötti bel- és külföldi kapcsolatok esetén
emlék- és cserezászlóként, lobogóként.

A megyei zászló használata a köztársasági zászló használatát nem
helyettesítheti.
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11. §
A megyei zászló kereskedelmi célra történő előállítására, valamint forgalomba
hozatalára és azok engedélyezésére vonatkozóan a 3. §-ban foglalt rendelkezéseket
kell értelemszerűen alkalmazni.
III.
Vegyes rendelkezések
12. §5

13. §
Az önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

k. m. f.

Veresné dr. Jakab Zsuzsanna s.k.
főjegyző

Szabó György s.k.
közgyűlés elnöke

Kiadmány hiteles:
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A 12. §-t az 1/2001. (III.1.) Kgy. sz. rendelet 2. §-a módosította és hatályon kívül helyezte a 10/2012. (VII.
4.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

