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Tisztelt Jogi és Ügyrendi Bizottság! 

 

A Kézilabda Utánpótlás Sport Kft. önálló képviseletében eljárt ügyvezetője, T. M. 2022. 

május 11. napján kelt elektronikus levelében (e-mailben) kérte, hogy a Tisztelt Bizottság 

engedélyezze a Kft. számára a „Soroksár” és „Sori” nevek használatát, melyeket a 

hivatalos elnevezésben, illetve a csapatok mez- és felszerelésének a XXIII. kerület 

arculatához igazított változatain kíván használni. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 

címer és a „Soroksár” elnevezés használatának rendjéről szóló 29/2011. (VII. 15.) 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (1) bekezdése szerint:  

 

„6. § (1) Az elnevezés használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) a kérelmező és képviselője megnevezését, címét, 

b) az elnevezés használatának pontos szövegezését,  

c) a felhasználásért felelős személy megnevezését, 

d) a kérelmező kerülethez köthető tevékenységének leírását, 

e) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy tudomásul veszi a Jogi és Ügyrendi 

Bizottság jogait, melyek a névhasználat ellenőrzésére és indokolt esetben 

visszavonására vonatkoznak.” 

 

A névhasználat vonatkozásában a Rendelet által meghatározott öt tartalmi elem közül a 

kérelem csak háromra tartalmaz adatot, melyek némelyike sem minősül teljes körűnek: 

 

Az elnevezés használatának pontos szövegezése: Soroksári Kézilabda UP, Sori UP (rövid 

név) 

 

A kérelmező kerülethez köthető tevékenységének leírása: 

A Kézilabda Utánpótlás Sport Kft. 11 éve látja el a kerületben az általa leírtak szerint a 

feladatait, az állandó és magas szintű sportolás lehetőségét biztosítja a kerületi fiatalok 

számára. Ezen tevékenységét kívánja a jövőben továbbra is fenntartani, fejleszteni, továbbá 

tartósan megteremteni a magas szintű utánpótlás-nevelő munka alapjait is. További 

célkitűzése, hogy a toborzóik és szakembereik eljuthassanak a közeli kerületi iskolákba. 

 

A kérelmező és képviselője megnevezése, címe: Kézilabda Utánpótlás Sport Kft., 

képviselője: T. M. (titulus) 

 

A kérelem a fenti kötelező elemeken túl azonban sem a kérelmező címét, sem a 

felhasználásért felelős személy megnevezését nem tartalmazza, továbbá a kérelmező 

arról sem tett nyilatkozatot, hogy tudomásul veszi a Jogi és Ügyrendi Bizottság jogait, 

melyek a névhasználat ellenőrzésére és indokolt esetben visszavonására vonatkoznak. 

 

Aggályra adhat okot, hogy a kérelmező a „Soroksár” elnevezést ún. becézett változatban is 

használni kívánja, „Sori” formában. A becézett alak használatára a Rendelet lehetőséget nem 

biztosít, továbbá az 1. § b) pontjában foglalt definíció szerint a „Soroksár” elnevezés nem 

más, mint Budapest Főváros XXIII. kerületének történelmi múltjára utaló kifejezés, beleértve 

az elnevezés toldalékos, és nem magyar nyelvű változatait is. 

A történelem során kiérdemelt elismerést, megszerzett értéket, melyet Soroksár mindmáig 

őriz, azon név fémjelzi, mellyel a nyilvánosság elsőként találkozik, és mellyel a közösség a 

kerületet azonosítani is tudja. A „Sori” elnevezésből ez az azonosítás nem következtethető ki 

kétséget kizáróan. 



A kerület tekintélye, hagyománya, örökséget képviselő értékei a „Soroksár” névhez 

szervesen, és elválaszthatatlanul kötődnek, melyeket a becézett alak sem őrizni, sem 

képviselni, sem továbbvinni nem képes. 

 

Mindezeken túlmenően a kérelmező által előadott, kerülethez köthető tevékenység (a 

kérelemben foglaltak szerint: „több száz kerületi fiatal számára biztosít sportolási 

lehetőséget”) megvalósítása a névhasználat nélkül is elérhető.  

 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) 

önkormányzati rendelet 3. mellékletének (a Képviselő-testület által a bizottságokra átruházott 

– nem hatósági – hatáskörök jegyzéke) 4.1 pontja értelmében a Jogi és Ügyrendi Bizottság 

„4.1. Dönt címer- és névhasználat engedélyezése, visszavonása tárgyában.” 

 

A Rendelet 5. § (1) bekezdése szerint:  

„5. § (1) A Jogi és Ügyrendi Bizottság kérelemre engedélyezheti a tevékenységével a 

kerülethez köthető  

a) jogi személy, 

b) jogi személyiséggel nem rendelkező társaság,  

c) civil szervezet, 

d) egyéb gazdálkodó szervezet 

nevében a „Soroksár” kifejezés használatát. 

 

A Rendelet 6. § (2) bekezdése szerint: 

„6. § (2) Az elnevezés használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 

a) az engedélyes megnevezését és címét, 

b) engedélyezett felhasználás pontos szövegezését, 

c) az elnevezés használatáért felelős személy megnevezését.” 

 

Fentiek alapján – tekintettel arra, hogy a kérelemben az egyéb kötelező elemeken túlmenően – 

nem szerepel az elnevezés használatáért felelős személy megnevezése, mely az engedély 

tartalmának a Rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontjában nevesített nélkülözhetetlen tartalmi 

eleme, szabályszerű, a névhasználat tárgyában hozott engedély nem adható. 

 

Kérem a Tisztelt Jogi és Ügyrendi Bizottságot, hogy a kérelmező kérelmében foglaltak 

alapján a „Soroksár” és „Sori” nevek használatát a felsorolt indokok alapján ne engedélyezze. 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi és 

Ügyrendi Bizottságának …./2022. (VI. 15.) határozata „Soroksár” névhasználat 

engedélyezésével kapcsolatos döntéséről (Soroksári Kézilabda UP, Sori UP) 

 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság úgy dönt, hogy  

 

I. nem engedélyezi a „Soroksár” név használatát a Kézilabda Utánpótlás Sport Kft. (1037 

Budapest, Jablonka út 134/A.) részére. 

 

II. felkéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa T. M. (titulus) a bizottság döntéséről. 

 

Felelős:    dr. Staudt Csaba elnök 

Határidő: 2022. június 30. 

 



A Jogi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést átruházott hatáskörben, döntési joggal 

tárgyalja, a határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel. 

 

Budapest, 2022. május 30. 

 

 

 

 

 

dr. Balázs Pál László 

az előterjesztés készítője 

Bese Ferenc 

polgármester 

előterjesztő 

  

 

 

Mellékletek: 1. Kézilabda Utánpótlás Sport Kft. kérelme 

 

 

 


