A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
7/2004. (VII. 1.) HBMÖK
rendelete
a megyei önkormányzat jelképeiről
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése - a helyi önkormányzatokról szóló módosított
1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazásalapján a megyei címer (a
továbbiakban: Címer), zászló (a továbbiakban: Zászló) és pecsét (a továbbiakban: Pecsét) alapításáról
a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya Hajdú-Bihar megye Címerére, Zászlójára és Pecsétjére terjed ki.
Hajdú-Bihar megye Címere
2. §
A címerkép heraldikailag jobb oldalán Hajdú megye címere látható. A tojásdad alakú égszínkék
pajzsot hasonló alakban összegömbölyödött, hármas farkát nyakára visszatekerő arany sárkány övezi,
hasán egy vörös kereszttel.
A pajzsmező alsó harmadából heraldikailag jobbra tartott szablyát fogó páncélos jobb kar emelkedik
ki, felette heraldikailag jobbra fordított, éppen elsülő lőfegyver (pisztoly). A pajzsmező felső
harmadában a heraldikai jobb oldalon füsttel vegyített iszonyú láng, vele átellenben pedig a pajzsmező
felső harmadában a heraldikai baloldalon felemelkedő, sugarait szóró nap látható.
A pajzs feletti vitézi nyílt sisakot ötágú nemesi rangjelző korona övezi, s egy derékból növekvően
ábrázolt, vörös ruhás hajdúvitéz jobb kezében szablyát, bal kezében tőrt tart. A hajdúvitéz a
kiváltságot nyert hajdúságot személyesíti meg. A pajzsot sisaktakarók övezik, amelyek heraldikailag
jobbról kékarany színűek, míg balról vörös-, ezüstszínűek.
A sisaktakarók érintkeznek Bihar megye címerének sisaktakaróival, amely csücskös talpú ívelt
pajzsmező, alsó harmadában három vízinövényközött három, heraldikailag balra úszó, ezüstszínű hal
látható. A pajzs felső kétharmadánál kezdődően, heraldikailag jobb oldalon zöld mezőben álló
aranyszínű búzakéve látszik, vele átellenben a pajzsmező felső kétharmadánál kezdődőden ezüstszínű
hármas hegyorom.
A hegyek felett aranyszínű szőlővessző van két aranyszínű szőlőfürttel.
A pajzs fölötti ötágú, nemesi rangot jelző lombkorona pántját öt drágakő díszíti, a két szélső és
középső kék színű, a másik kettő pedig vörös. A pajzsot sisaktakarók övezik, amelynek színe
heraldikailag jobb oldalon két-arany, balról pedig vörös-ezüst. A sisaktakaró érintkezik Hajdú megye

címerével. Az egymással érintkező két címer olyan ezüstszínű síklapon áll, amelynek mértani közepét
alulról arany és kék szalagokkal díszített aranyszínű puttófej teszi esztétikailag teljessé.
Az ily módon egyesített két címerpajzs két oldalát a Hajdú vármegye címeréből átvett két pajzstartó
figura vigyázza. A Hajdú vármegyei címert bal kezével egy mellvértbe öltözött, fején antik sisakot
hordó, jobbján aranyszínű husángot tartó vitéz fogja, lábánál aranyszínű oroszlánnal.
Bihar megye címerét ugyanilyen módon öltözött, s baljában husángot és pajzsot tartó vitéz a jobb
kezével tartja.
Hajdú-Bihar megye Zászlója
3. §
A Zászló 3 m hosszú, másfél méter széles, 2:1 arányt tartó fehér selyem alapszínű, szélén arany
zsinórral díszített, a végén két aranybojttal ellátott, kék-sárga farkasfogakkal szegélyezett. A Zászló
rúd felőli oldalán farkasfogak nincsenek, a vele szemben lévő oldalon a farkasfogak száma nyolc
darab, a hosszabbik oldalon tizenhat darab. A farkasfogak alakja egyenlő oldalú háromszög, amelynek
az alapja 15 cm, magassága 15 cm.
A téglalap alakú Zászló hosszabbik és rövidebbik oldalán a farkasfogak elhelyezése úgy kezdődik,
hogy mind az elején, mind a végén egy-egy farkasfog hely üresen marad.
Az alsó rúdháztól kezdődően a farkasfogsor kék színnel kezdődik, a befejező farkasfog pedig sárga. A
rövidebbik oldal farkasfogsora az alsó rúdház magasságában két, befejezése pedig értelemszerűen
sárga.
A Zászló mértani közepén, mindkét oldalon a Címer látható.
Hajdú-Bihar megye Pecsétje
4. §
A Pecsét a Címer hiteles, kicsinyített rajzát kell ábrázolnia Hajdú-Bihar Megye Önkormányzata
felirattal.
A Címer használata
5. §
(1) A Címer kizárólag - az e rendeletben szabályozott módon - díszítő és utaló jelképként lehet
felhasználni.
(2) A Címer díszítő és utaló jelképként felhasználható:
a) a közgyűlés meghívóin,
b) a közgyűlés és a közgyűlés bizottságai felhívásain, programjain, tervein, az állami,
önkormányzati és társadalmi szervezetekkel kötött megállapodásokon, szerződéseken,
c) a közgyűlés által alapított (kiadott) okleveleken, emléklapokon, kitüntető-, vagy emlékérmeken,

jelvényeken,a megyei önkormányzat jelképein,
d) a tisztségviselők és a jegyző[1] tevékenysége során használt levélpapíron és borítékon,
e) a Megyeháza falán, az önkormányzati hivatal épületének tanácskozó termeiben és hivatalos
helyiségeiben,
f) a megye történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, a megyére utaló
emléktárgyakon,
g) a megyei ünnepségeken, rendezvényeken és azok propaganda anyagain,
h) a megye nemzetközi kapcsolataival összefüggően,
i) bármely a megyét, annak életét reprezentáló országos, nemzetközi eseményen való részvétel
során,
j) országos sportági szakszövetségek területi szervei által adományozott okleveleken, kupákon,
k) az idegenforgalmiés reklám propagandában,
l) díszítő elemként középületeken,
m) az önkormányzat felügyelete, irányítása alatt működő gazdasági társaságok, intézmények
emblémájaként,
n) a megye települési önkormányzatainál.
(3) A Címer hatósági tevékenység során nem alkalmazható.
6. §
(1) A Címert kizárólag hiteles alakban (az ábrázolás külsőségének, méretarányainak, színeinek
betartásával) szabad ábrázolni.
(2) Esetenként engedélyezhető, hogy a Címer kizárólag az előállításkor felhasznált anyag színét viselje
(fa, fém, pecsétviasz, mélynyomat).
(3) Nyomdai sokszorosítás esetén a Címer fekete-fehér színben is ábrázolható.
(4) A Címer csak a hiteles ábrázolás sérelme nélkül kicsinyíthető.
7. §[2]
(1) A Címer használatára vonatkozó kérelem az e rendelet melléklete szerinti nyomtatványon
nyújtható be.
(2) A Címer engedély nélkül használható az 5. § (2) bekezdés a)-d) pontokban, továbbá az
e)-i) pontokban szabályozott esetekben a megyei közgyűlés és szervei által.
A Zászló használata
8. §
(1) A Megyeháza épületében egy Zászlót el kell elhelyezniés megőrizni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti Zászló anyaga selyem, méretaránya 300x150 cm, rajta a Címer kézi
hímzésű.
(3) A Zászló – a rendelet 3. §-ában meghatározottak szerint elkészített zászlóval azonos színben és
méretarányok megtartásával – más anyagból és nagyságban is előállítható.
(4) A Zászló lobogóként is használható a színek és a címer elfordításával.
9. §
A Zászló különösen a következő estekben használható:
a) a megye életében kiemelkedő események alkalmával,
b) a megyei önkormányzat ünnepségein, rendezvényein,
c) megkülönböztetésül több megye részvételével tartott rendezvényeken,
d) a megye nemzetközi kapcsolatai során.
10. §
A zászló készítésére és használatára – a 8. § (1) bekezdésében és a 9. §-ban foglaltakon kívül – a 7. §
rendelkezései az irányadók.
A Pecsét használata
11. §
(1) A Pecsét használható:
a) a közgyűlés felhívásain,
b) a közgyűlés által adományozott okleveleken, emléklapokon,
c) a megyei önkormányzat nemzetközi megállapodásain,szerződésein.
(2) A Pecsétből, valamint a Pecsét lenyomatát tartalmazó ezüst medálból egy-egy darabot kell
előállítaniés azokat a közgyűlés elnökénél kell elhelyezni.
(3) A Pecsét lenyomatát tartalmazó ezüst medált a közgyűlés elnöke láncfüggesztéssel a közgyűlés
ülésein és más protokolláris alkalmakkor viselheti.
Szabálysértési rendelkezések
12. §[3]
Záró rendelkezések
13. §
(1) Ez a rendelet 2004. július 1. napján lép hatályba.
(2).[4], [5]

(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleghatályát veszti a megyei önkormányzati jelképek
alkotásáról és használatának szabályozásáról szóló 10/1991. (XII. 31.) MÖR rendelet.
Debrecen, 2009. november 27.

Vasas Lászlóné dr. s. k. Rácz Róbert s. k.
megyei főjegyző a megyei közgyűlés elnöke
melléklet

KÉRELEM
Hajdú-Bihar megye Címere, Hajdú-Bihar megye Zászlója
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* A megfelelő szövegrész aláhúzása szükséges.
[1]

Módosította a 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. február 19. napjától.
Módosította a 21/2005. (XI. 25.) HBMÖK rendelet 2. §-a, hatályos: 2005. november 25-től
[3] Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (V. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan:2012. május 15-től.
[4] Módosította a 21/2005. (XI. 25.) HBMÖK rendelet 1. §-a. Hatályos 2005. november 25-től.
[5] Hatályon kívül helyezte a 14/2009. (XI. 27.) HBMÖK rendelet 1. §-a. Hatályos 2010. január 14-től.
[2]

