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Heves Megye Önkormányzatának
7/1991. (X. 22.) HMÖ rendelete
a megyei címer és zászló alkotásáról, használatának módjáról
A megye címerének és zászlajának megalkotása a rendszerváltás időszakában különös jelentőséggel
bír. Kifejeződik benne a megye önkormányzatisága, Heves megye településeinek közös jelképeként
annak kinyilatkoztatása, hogy az itt élő lakosság a közügyek intézését saját kezébe vette. A jelképek
utalnak a múltra, az időtálló történelmi hagyományokra. Egyúttal kifejezik azt, hogy a megye a múltban
és a jövőben is meghatározott területi közigazgatási egység. Európához való közeledésünket, nemzetközi kapcsolatainkat is segíti, ha saját értékeinket a közös fejlődés során kialakított és megőrzött szokásokkal tudjuk összhangba hozni.
A korábban feledésbe merült jelképek kiválasztását szakmai vizsgálódás előzte meg, a leírások a fellelhető kordokumentumok alapján készültek.
Heves vármegye legkorábbi címeres pecsétlenyomata az Országos Levéltárból, a Szepesi Kamara Levéltárának anyagából került elő. A lenyomaton az alábbi címerkép látható: megállapíthatatlan talajon feltehetően vízben vagy vizenyős réten – jobb felé néző álló gólya, szájában kígyóval. A gólya egyik lába
alatt hal látszik, a háta mögött szőlőfürt emelkedik ki a mezőből. A címerpajzsban a gólya nyakánál az
évszám: 1563.
A következő címere a megyének 1724-ből származik, amelynek a leírása: a festett címer egy zöld mezőn álló gólyát ábrázol, amely az egyik lábával szőlőfürtöt tart. A csőrében kígyó van. A címerpajzs barokkos formájú, felette egy ötágú aranykorona. A címerpajzs körüli szövegből kiemelkedik a festésének
évszáma: 1724.
Az eddig ismert címerekből a jelenkor követelményeinek megfelelő címert a történetiség és a heraldika
szabályainak betartásával Csont István grafikus művész készítette el. A grafikus művész által elkészített
címert a Képző- és Iparművészeti Lektorátus zsűrizte, a zsűri a címert mind történetileg, mind a heraldika szabályai szerint elfogadhatónak ítélte meg. A címerkészítés során folyamatos egyeztetés történt a
Heves Megyei Levéltár igazgatójával is.
Heves megye zászlajának elkészítésénél szintén a fellelhető kordokumentum alapján jártunk jel. A megye eddig ismert legrégebbi zászlóját az egri Dobó István Vármúzeum őrzi. Zöld selyemből készült, az
egyik oldalon az akkori megyei címer és az 1715-ös évszám, a másik oldalán a megfeszített Jézus keresztje mellett álló Mária és János apostol alakja látható.
Ezen egyetlen ismert zászló színének és alakjának, történetiségének figyelembevételével készítettük el
a jelenkornak megfelelő megye zászlót. A zászló készítésénél szintén kikértük a megyei levéltár igazgatójának szakvéleményét. Az új megyei zászló zöld selyemből készült, melyen az új megyei címer található. Nagysága 140 X 200 cm.
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A címer leírása
1. §
Heves megye címere arannyal keretezett kék színű tárcsapajzs, amelynek zöld talpában jobbra
néző, természetes színű gólya bal lábán áll. Jobb lábával zöld színű, indás-leveles kettős szőlőfürtöt, csőrében balra tekeredő zöld színű kígyót tart. A címer fekete-fehér lenyomatát a rendelet melléklete tartalmazza.
A zászló leírása
2. §
Heves megye zászlaja zöld színű, középen a megye címerével. Függönyzászló esetén a címer
a zászló hosszirányában, rúdra erősített zászló és lobogó esetén annak keresztirányában áll.
A címerhasználat köre, módja
3. §
(1) Heves megye címerét kizárólag díszítő jelképként, különösen az alábbi ese- tekben és helyeken lehet használni:
a/ a közgyűlés meghívóin
b/ a közgyűlés és a közgyűlés bizottságai felhívásain, programjain, tervein,
társadalmi szervezetekkel kötött megállapodásokon, szerződéseken,
c/ a megye történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, a megyére
utaló emléktárgyakon,
d/ a közgyűlés által alapított kitüntető díjon,
e/ a megyei ünnepségeken, rendezvényeken és azok propaganda anyagain,
f/ a megye nemzetközi kapcsolataival összefüggő és az idegenforgalmi propagandában,
g/ a tisztségviselőknek és a főjegyzőnek a tevékenységük során használt levélpapíron,
h/ az önkormányzati hivatal épületének tanácskozó termeiben és hivatalos
helyiségeiben,
i/ díszítő elemként középületeken,
j/ bármely a megyét, annak életét reprezentáló országos, nemzetközi eseményen való részvétel során,
k/ az önkormányzat felügyelete, irányítása alatt működő intézmények emblémájaként.
4. §
(1) A címer hatósági tevékenység során nem alkalmazható.
(2) A Magyar Köztársaság címerével való együttes használat esetén az állami címernek elhelyezésével, méretarányokkal, vagy más megkülönböztető módon elsőbbséget kell biztosítani.
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5. §
(1) A címert kizárólag hiteles alakban (az ábrázolás külsőségének, méretarányainak, színeinek
betartásával) szabad ábrázolni.
(2) Esetenként megengedhető, hogy a címer kizárólag az előállításkor felhasznált anyag színét
viselje (fa, fém, pecsétviasz, mélynyomat, stb.).
(3) Nyomdai sokszorosítás esetén a címer fekete-fehér színben is ábrázolható.
(4) A címer csak a hiteles ábrázolás sérelme nélkül kicsinyíthető.
A címer előállításának, használatának és forgalomba hozatalának
engedélyezése
6. §
(1) A címer előállítását, használatát és forgalomba hozatalát (a továbbiakban: használatát) kérelemre a közgyűlés elnöke engedélyezi.
(2) A közgyűlés elnöke dönt a címer használatának időtartamáról (eseti, huzamosabb vagy állandó) és feltételeiről.
(3) A 3. § (1) bekezdése a/, b/, d/, g/, h/ pontban jelzett esetekben a címer használatához nem
kell engedélyt kérni.
7. §
(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a/ a kérelmező megnevezését, címét,
b/ a címerhasználat célját, módját,
c/ az előállítani kívánt mennyiséget,
d/ terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,
e/ a használat időtartamát, ellenértékét,
f/ a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképmásolatát, stb.).
(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell az (1) bekezdésben leírtakra
vonatkozó döntést.
Az engedélyben a használattal és forgalomba hozatallal kapcsolatban egyéb kikötések is
rögzíthetők.
(3) A kiadott engedélyekről nyilvántartást kell vezetni.
8. §
(1) Nem adható engedély a címer előállítására, használatára, ha a használat célja, körülménye
alkalmas arra, hogy a megye történelmi múltját csorbítsa.
(2) Indokolt esetben a közgyűlés elnöke a kiadott engedélyt visszavonhatja.
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A zászló használatának köre, módja és a használat engedélyezése
9. §
(1) A zászlóból a rendelet elfogadásával egyidejűleg egy darabot kell előállítani és azt a megyei
önkormányzati hivatal épületében kell megőrizni.
(2) A megőrzendő zászló anyaga selyem. Méretaránya 140 X 200 cm. A címer kézi hímzésű.
(3) A zászló - a leírt és elkészített zászlóval azonos színben és méretarányok megtartásával más anyagból és nagyságban is előállítható.
10. §
(1) A zászló használata a megyei önkormányzati hivatal épületén a közgyűlés napján, valamint
a hivatalos nemzeti és állami ünnepnapokon kötelező.
(2) A zászló használható különösen:
a/ a megye életében kiemelkedő események alkalmával,
b/ a megyei önkormányzat ünnepségein, rendezvényein,
c/ megkülönböztetésül több megye részvételével tartott rendezvényeken,
d/ a megyék és régiók közötti bel- és külföldi kapcsolatok esetén.
11. §
(1) A zászló készítésére, használatára a közgyűlés elnöke adhat engedélyt.
(2) A zászló használatára egyebekben a 6. § (1) - (3) bekezdéseiben, valamint a 7-8. §-ban foglaltak az irányadók.
Vegyes rendelkezések
12. §1
(1)
(2)
13. §
E rendelet 1991. október 22. napján lép hatályba.
Dr. Jakab István sk.
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
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Hatályát vesztette a 6/2012. (III. 30.) önk. rendelettel

Dr. Vass Géza sk.
Heves megye főjegyzője

