Fejér Megye Közgyűlése
5/2007. (II.23.) K. r. számú
rendelete
Fejér Megye jelképeiről és a jelképek használatáról
(Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 26/2008. (XI.28.) K.r.sz., 24/2009.
(XI.20.) K.r.sz. rendelettel)
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a)
pontjában foglalt rendelkezésre tekintettel az önkormányzatok jelképeket
alkothatnak. E rendelet célja olyan jelképek megalkotása, melyek erősítik a megye
lakosságának szűkebb hazájához való kötődését bel- és külföldön, szimbolizálják a
megye szellemiségét, történelmi hagyományait, biztosítják, hogy azokat
jelentőségükhöz méltó módon használják.
FEJÉR MEGYE JELKÉPEI
1. §
Fejér Megye hivatalos jelképei: a címer, a címeres körpecsét, a címeres
megyezászló.
Fejér Megye Közgyűlése egyéb jelképeket határozhat meg turisztikai, marketing és
egyéb célokra.

FEJÉR MEGYE HIVATALOS JELKÉPEI
FEJÉR MEGYE CÍMERE
2. §
Fejér Megye Címerének alakja kerek pajzs, uralkodó színei a vörös, a zöld és a kék.
A zöld mezőn, kék háttér előtt térdeplő Szent István, kezében a vörös párnán nyugvó
Szent Koronát a karddal és jogarral felajánlja a kék háttérben sugárzó felhővel
övezett Szűz Máriának, aki a jobbján ülő, jobb karját felemelő gyermek Jézust tartja.
A felajánlott korona, kard és jogar alatt, a zöld mezőben álló csücskös talpú pajzson
ábrázolt kiscímer; jobbról vörössel és ezüsttel kilencszer vágott mező, balról vörös
mezőben zöld hármas halomnak aranykoronás, kiemelkedő középső részén ezüst
kettős kereszt. A zöld mező és a kék háttér síkjában a kerek pajzs bal oldalán
hegycsúcs emelkedik.
FEJÉR MEGYE MILLENNIUMI CÍMERE1
2/A. §
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Kiegészítette a 26/2008. (XI.28.) K.r.sz. rendelet, hatályos: 2009.01.01.-2009.12.31-ig
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(1) Az Ezeréves a Megye 2009. c. millenniumi évet jelképező millenniumi címer
Fejér megye hivatalos címerét ábrázolja körben az alábbi felirattal
COMITATUS ALBENSIS MIX-MMIX.

FEJÉR MEGYE PECSÉTJE
3. §
Fejér Megye pecsétje kör alakú, Fejér Megye Címerét ábrázolja.

FEJÉR MEGYE CÍMERES ZÁSZLAJA
4. §
Fejér Megye Zászlaja hosszanti irányban osztott, színei: sárga (arany) és zöld.
Mindkét oldalának közepe a megye címerét ábrázolja.

A HIVATALOS JELKÉPEK HASZNÁLATÁNAK KÖRE
5. §
(1)

A megye jelképeit a 9. §-ban szabályozott módon, illetve díszítő szerepű
jelképként lehet felhasználni, de csak úgy, hogy az ne sértse a Magyar
Köztársaság állami jelképeinek elsőbbségét.

(2)

A megye címere a Magyar Köztársaság címerét nem helyettesítheti.

(3)

A megyei címeres zászló használata a Magyar Köztársaság zászlajának
használatát nem helyettesítheti.

6. §
(1)

A megyei címer szerepel a:
a.)
b.)

a megye zászlaján,
a közgyűlés által alapított kitűntető cím- és díjak oklevelein,
emléklapokon, vagy emlékérmeken,

c.)

a Megyeháza falán, tanácskozó termeiben, tisztségviselők hivatalos
helyiségeiben, valamint a megyei önkormányzati intézményekben,
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(2)

d.)

a közgyűlés, a tisztségviselők, a közgyűlés bizottságai felhívásain,
programjain, tervein,

e.)

a közgyűlés tisztségviselői, a főjegyző, az aljegyző és az
Önkormányzati Hivatal levélpapírján és borítékján, a Fejér Megye
Közlönyén, honlapján,2

f.)

a megyei közgyűlés nemzetközi kapcsolataiban.

A megye címere felhasználható:
a.)
b.)
c.)

d.)
e.)
f.)
g.)
h.)
(3)

a megye történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon és
a megyére utaló emléktárgyakon,
a protokolláris és ünnepi rendezvényeken, a megyében tartott
bemutatókon és kiállításokon,
a megyével kapcsolatos rendezvényeken, kitüntető plaketteken,
érméken, jelvényeken, a velük kapcsolatos igazolványokon, továbbá
díszokleveleken és emléklapokon,
idegenforgalmi propaganda kiadványokon, emléktárgyakon, a megye
gazdálkodó egységeinek egyes jellegzetes termékein,
a megyében lévő állami, társadalmi szervek kiadványain, jelképein,
a megye települési önkormányzatainál,
az Önkormányzat által támogatott rendezvényeken, kiadványokon 3
középületek díszítésére.
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Fejér Megye Millenniumi Címere díszítő elemként felhasználható a
millenniumi év rendezvényéivel összefüggésben
- millenniumi kiadványokon, emléktárgyakon, nyomtatványokon,
- idegenforgalmi propaganda kiadványokon,
- plaketteken, érmeken, jelvényeken, díszokleveleken, emléklapokon,
- ünnepi rendezvényeken, kiállításokon, bemutatókon,
- egyéb dekorációs elemeken,
- középületek díszítésére ”
7. §

(1)

A címeres megyezászlót a közgyűlés ülésein ki kell függeszteni, két közgyűlés
között a közgyűlés elnökének hivatalos helyiségében kell látható módon
elhelyezni.

(2)

A címeres megyezászlót lobogóként a Megyeháza épületén, a Fejér Megyei
Önkormányzat
szerveinek,
intézményeinek,
gazdálkodó
szerveinek
székhelyein és lehetőség szerint telephelyein fel kell vonni. Szélsőséges
időjárási viszonyok között – annak időtartamára – a szerv vagy intézmény
vezetője elrendelheti a zászló bevonását, kivéve nemzeti és állami ünnepek
alkalmával, valamint a Megyeházán a közgyűlés ülései napján.
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módosította a 26/2008. (XI.28.) K.r.sz. rendelet, hatályos: 2008.11.28.
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(3)

(4)

A megye címeres zászlaja felhasználható:
a.)

a nem megyei önkormányzati szervek, intézmények, gazdálkodó
szervek székházainak feldíszítésére nemzeti ünnepek, más
ünnepségek, rendezvények alkalmával a közgyűlés elnökének döntése
alapján. Mindazon szervek, amelyek részére a megyei közgyűlés
címeres megyei zászlót adományozott, a jelzett célokra a közgyűlés
elnöke külön engedélye nélkül felhasználhatják.

b.)

a települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban,

c.)

cserezászlóként.

A megye címeres zászlajának a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérő módon
való használata tilos.

A HIVATALOS JELKÉPEK HASZNÁLATÁNAK MÓDJA
8. §
(1)

A megye hivatalos jelképeit csak hiteles alakban, az arányoknak, az ábrázolás
hűségének, színeinek megtartásával szabad alkalmazni. Hiányos kivitelű,
vagy bővített jelképek használata a hitelesség érdekében tilos.

(2)

Kivételes esetekben lehetséges, hogy a címer az előállításához felhasznált
anyag (kő, fém, fa, bőr, műanyag, stb.) színeiben jelentkezzék, nyomdai úton
való előállítás esetén pedig fekete-fehér színben is felhasználható.

A CÍMERHASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSE
9. §
5

(1)

A megye címere használatát – kérelemre – a közgyűlés elnöke engedélyezi.
Engedély huzamosabb időtartamra, vagy – a 2006/123 EK irányelv szerinti,
közérdeken alapuló kényszerítő indok fennállta esetén – esetenkénti
felhasználásra adható. Az engedély meghosszabbítható.

(2)

Nem kell engedély a megye címerének használatához a 6. § (2) bekezdés a.),
b.), c.) és d.) pontjaiban a megyei közgyűlés és szervei részére, valamint a 6.
§ (2) bekezdés g.) pontjában támogatott rendezvények, kiadványok szervezői
részére.6
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módosította: a 24/2009. (XI.20.) K.r.sz. rendelet, hatályos: 2009.11.20.
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(3)

A címerhasználat engedélyezése során az egyes eljárási cselekmények
elektronikus formában nem intézhetőek.

(4)

Nem kell engedély a Fejér Megyei Millenniumi Címer használatához a
közgyűlés és szervei, továbbá az önkormányzati fenntartású intézmények
számára, illetve a gondozásukban vagy támogatásukkal megvalósuló, a
rendelet 6. § (3) bekezdésében felsorolt felhasználási címek esetében. 7

(5)

A (4) bekezdésben felsoroltak kivételével a 9-10. §-ban valamint a 12. §-ban
foglaltakat a Fejér Megyei Millenniumi Címer használatára, engedélyezésére
is megfelelően alkalmazni kell.8
10. §

(1)

A megye címerének használatára vonatkozó engedély iránti kérelemnek
tartalmaznia kell:
- a kérelmező nevét és címét,
- a címer anyagát, felhasználásának célját és módját,
- az előállítandó mennyiséget, illetve példányszámot,
- a terjesztés, illetve a forgalomba hozatal módját,
- a jelkép használatának időtartamát,
- a címer szabályszerű használatáért felelős személy megnevezését.
A kérelemhez csatolni kell a jelképpel díszített kiadvány vagy tárgy mintáját,
fénymásolatát 1 példányban.
A kérelem a rendelet mellékletében meghatározott formában is benyújtható. 9

(2)

A megye címerhasználatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
- az engedélyes megnevezését és címét,
- a címer felhasználásáért felelős személy nevét, címét,
- az előállítás anyagát,
- az engedélyezett használat céljának megjelölését,
- az engedély időtartamát,
- az előállításra engedélyezett mennyiséget,
- a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges
kikötéseket,
- a felhasználással kapcsolatos egyéb kikötéseket,
- amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.

(3)

A kiadott engedélyekről a megyei önkormányzati hivatal nyilvántartást vezet.
11. §
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(1)

Fejér Megye Közgyűlése címeres megyezászlót adományozhat a Fejér
megye területén működő, a megye érdekeit szolgáló, kiemelkedően fontos
tevékenységet ellátó szervek, intézmények részére.

(2)

A címeres megyezászló adományozását javasolhatják, illetve kérhetik a
megye települési önkormányzatai, a megyei közgyűlés tagjai, a megyei
intézmények és vállalatok, továbbá a megyében működő gazdasági és
társadalmi szervezetek és a tudományos intézetek vezetői.

(3)

A javaslatokat, illetve kérelmeket a közgyűlés elnöke a jogi és ügyrendi
feladatokat ellátó bizottság véleményezését követően terjeszti a közgyűlés
elé.

(4)

A címeres megyezászló átadására a közgyűlés a közgyűlés elnökét
hatalmazza fel.

(5)

Az adományozással járó költségek fedezetét a megyei önkormányzat
költségvetésében kell biztosítani.

(6)

Az adományozásra kerülő címeres megyezászló leírása megfelel a 4. §-ban
feltüntetett Fejér Megye Címeres Zászlaja leírásának.

12. § 10
13. §
(1)

Szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a
megye jelképeit engedély nélkül, vagy a használatára vonatkozó engedélytől
eltérő módon használja, továbbá a jelképek használatát szabályozó
rendelkezéseket egyéb módon megszegi vagy kijátssza.
14. §
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(1)

E rendelet 2007. március 15-én lép hatályba.

(2)

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Fejér Megye Közgyűlésének a
megyei címer és zászló alkotásáról és használatának módjáról szóló, a
17/2005. (IX.30.) K.r.sz. és 23/2005. (XII.16.) K.r.sz. rendeletekkel módosított
32/2003. (XII.18.) K.r.sz. rendelete hatályát veszti.

(3)

Fejér Megye Millenniumi Címerére vonatkozó rendelkezések 2009. január 1től 2009. december 31-ig, illetve az azt követő években megjelentetett, a
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hatályon kívül helyezte a 24/2009. (XI.20.) K.r.sz. rendelet 1. §. (2) bekezdése, hatályos: 2009.11.20.
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millenniumi évről,
alkalmazhatóak.11

ünnepségsorozatról

szóló

kiadványok

esetében

(4)12 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a
Tanács 2006/123/EK irányélvnek való megfelelést szolgálja.
Székesfehérvár, 2007. február 22.

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya
a közgyűlés elnöke

dr. Varjú Mihály
főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Székesfehérvár, 2007. február 23.
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dr. Varjú Mihály
főjegyző

Kiegészítette a 26/2008. (XI.28.) K.r.sz. rendelet, hatályos: 2009.01.01-2009.12.31-ig.
Kiegészítette: a 24/2009. (XI.20.) K.r.sz. rendelet, hatályos: 2009.11.20.

8
melléklet

KÉRELEM
Megyei címer előállításának/használatának/forgalomba hozatalának* engedélyezéséhez.

A kérelmező szerv, személy:
neve:_______________________________________________________
címe: _______________________________________________________
A címer előállításának/használatának/forgalomba hozatalának* célja, módja:

A készítendő mennyiség: ______darab/példányszáma
A címer használatának időtartama:
határozott, éspedig ______________________(nap,hó,év)
határozatlan
A kérelemhez mellékelem a címer díszített tárgy mintapéldányát, fényképét, rajzát*

Kelt: ____________________________, 20___ év _______________hó____nap

_____________________________
kérelmező aláírása

*Megfelelő rész aláhúzandó

