VAS MEGYE TANÁCSA 2/1990. (V.30.) számú rendelete
a megyei címerről és zászlóról, azok használatáról
(A Vas Megyei Közgyűlés 6/1991. (V.31.), a 4/2000.(II.18.), a 21/2001.(XI.30.) és a
10/2004.(VI.11.) számú rendeletekkel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege)

1. §
Vas megye címere: álló ezüst – fekete rámás csücsköstalpú barokk pajzs, kék mezejének zöld
halmán ötszintű ostrompárkányzattal, ormozott ezüst bástya áll, második és negyedik szintjén
4 - 4 jelképes ágyúkazamatával. Az ormozaton ezüst, jobbra forduló, jobbra néző, csőrében
ezüst patkót tartó strucc lép jobbra. A pajzs felső ívén fekete kehelyben arany szőlőszemek
gúlája áll, amelytől jobbra és balra kék és ezüst foszlányok omlanak alá.

2. §
A megye zászlajának színe kék-ezüst (fehér), rajta Vas megye címerével.
3. §
(1) A megye címere csak díszítő és utaló jelképként használható fel.
(2) A megye címere alkalmazható:
a) megyei közgyűlés meghívóin,
b) a megyei közgyűlés, továbbá bizottságai felhívásain, programjain, tervein, s a nem
önkormányzati szervekkel kötött megállapodásokon és szerződéseken,
c) a megye történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon és a megyére
utaló emléktárgyakon,
d) a megyei önkormányzat által alapított díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető és
emlékérmeken,
e) a megyei önkormányzat által szervezett ünnepségeken, rendezvényeken,
f) a megyei önkormányzat által szervezett vagy a megyei önkormányzat képviselői
részvételével történő, a nemzetközi kapcsolatok körébe tartozó rendezvényeken,
g) a megyei önkormányzat tisztségviselői által az önkormányzat megbízásából eredő
tevékenységük során használt levélpapíron,
h) a megye kiemelkedő rendezvényein, jelentősebb kulturális és sporteredmények
emléklapjain, jelvényein, érmein,
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i) a pártok és a Vas megyei székhelyű egyesületek rendezvényein,
j) az idegenforgalmi és propaganda kiadványokon.
(3) A megye címere a megyei önkormányzati hivatal köztisztviselői, a megyei fenntartású
intézmények, gazdasági társaságok vezetői, más magánszemélyek, valamint nem
önkormányzati szervek részéről – fontos megyei érdekből – esetenkénti hozzájárulással
használható fel.
(4) Az állami és a megyei címer együttes használata esetén az állami címernek elhelyezésével, méretével, stb. - elsőbbséget kell biztosítani.
(5) A megye címere hatósági eljárás során nem alkalmazható.
4. §
(1) A megyei címert kizárólag hiteles alakban szabad ábrázolni.
(2) Egyes esetekben megengedhető, hogy a címer kizárólag a tárgy anyagának színében (fém,
bőr, stb.) jelentkezzék.
(3) Nyomdai úton való előállítás esetén a címer fekete-fehér színben is felhasználható.
(4) A címert csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.
5. §
(1) A megyei címernek a 3. §. (2) bek. c., h. és j. pontjaiban, a 3. §. (3) bekezdésében,
továbbá a 4. §. (2) és (3) bekezdésében meghatározott célra történő előállítását,
felhasználását és forgalomba hozatalát a megyei közgyűlés elnöke engedélyezi.
(2) A megyei közgyűlés elnöke által kiadott engedély meghatározott időpontig, vagy
visszavonásig szólhat. Erről a közgyűlés elnöke által kiadott engedélyben kell határozni.
(3) A megyei címer előállítására, használatára, illetőleg forgalomba hozatalának
engedélyezésére vonatkozó kérelmeknek tartalmaznia kell:
- a kérelmező megnevezését, címét;
- a címer előállításának, felhasználásának célját, módját;
- előállítás esetén az előállítandó mennyiséget;
- a terjesztés, illetőleg forgalomba hozatal módját;
- a címer használatának időtartamát;
- a címerrel díszített tárgy mintapéldányát (rajzát).
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(4) A címer előállítására, használatára, illetőleg forgalomba hozatalára vonatkozó engedélynek
tartalmaznia kell:
- az engedély birtokosának megnevezését és címét;
- az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését;
- a felhasználás idejét, illetőleg az érvényesség időtartamát;
- a terjesztés, forgalomba hozatal módjára, mennyiségére vonatkozó esetleges kikötéseket;
- a felhasználással kapcsolatos egyéb kikötéseket.
(5) A kiadott engedélyekről az önkormányzati hivatal nyilvántartást vezet.
(6) A megyei címer a 5. § (1) bekezdésében nem említett esetben külön engedély nélkül
alkalmazható.
6. §
(1) A megyei zászló használható:
a) nemzeti ünnepek alkalmával;
b) a megyei közgyűlés ülésein és más jelentősebb megyei események alkalmával;
c) több település részvételével tartott rendezvényeken;
d) a megye bel- és külföldi kapcsolataiban díszítő-, emlék- és cserezászlóként;
e) a megyei vagy helyi célok végrehajtásában végzett jó munka elismeréseként.
7. §
A zászló előállítására, használatára, forgalomba hozatalára és engedélyezésére vonatkozóan az
5. §-ban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.
8. §
A megyei zászlót a nemzeti színű zászlóval együtt úgy kell kitűzni, hogy annak jelentőségét
ne csökkentse.
9. §
Szabálysértést követ el és 3000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki:
a) a megye címerét és zászlaját e rendelet 6. § (1) bekezdésben írt esetekben engedély nélkül
előállítja, használja vagy forgalomba hozza;
b) engedéllyel rendelkezik ugyan, de az abban írt feltételeket megszegi.
10. §
A megyei közgyűlés elnöke a címer és zászló használati engedélyét visszavonhatja, ha az
engedélyes a 9. §-ban foglalt szabálysértést elkövette, illetőleg a címer és a zászló
használatára egyéb ok miatt méltatlanná vált.
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11. §
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Szombathely, 1990. május 30.

Dr. Bors Zoltán sk.
a tanács elnöke

Dr. Pusztai Gyula sk.
a vb. titkára

