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Erdőkertes Község Önkormányzatának 
10/2014. (IX. 26.), 14/2012. (XII. 18.) és 6/2012. (IV. 10.) önkormányzati rendelettel módosított  

10/2008. (10.30.) önkormányzati rendelete a közterületnevek megállapításáról, valamint 
azok jelöléséről egységes szerkezetben 

 
Erdőkertes Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá  a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterületnevek 

megállapításáról, valamint azok jelöléséről a következő rendeletet alkotja:1 

Az utcanév fogalma 

1. §. 

(1) Utcanév: földrajzi név, a település területén az út, az utca, körút, stb. jellegű   közterület 

(továbbiakban: utca) neve, mely előtagból (pld. személynév, fogalom, tárgy) és utca jelentésű 

utótagból áll. 

(2) Az utcanév a közterületek megjelölésére, földrajzi azonosítására, a tájékozódás 

biztosítására szolgál, egyúttal emléket állít és hagyományt őriz. 

(3) Az utcanévi utótagokat a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

Az utcaelnevezés általános szabályai 

2. §. 

(1) Minden utcát el kell nevezni. 

(2) A szerviz utakat, továbbá a mezőgazdasági célú és lakónépességet nem érintő dűlőutakat 

nem szükséges elnevezni. 

(3) Új utca nevét közterületként való bejegyzését követően egy éven belül meg kell állapítani. 

(4) Ha egy utca a településrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, 

egységes utcaként megszűnik, az elkülönült utcarész(ek)nek - az elkülönüléstől számított egy 

éven belül - más nevet kell adni. 

(5) Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön elnevezési eljárás 

nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel. 

3. §. 

(1) Az új elnevezéseknél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik az utcaneveket. 

(2) Nem lehet dátumot tartalmazó elnevezést utcanévnek felhasználni. 

                                                            
1 Módosította: 10/2014. (IX.26.) önk. rendelet. Hatályos: 2014. 10. 01-től 
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(3) Meglévő utca nevét az új elnevezéseknél nem szabad felhasználni, kivéve, ha az utca 

korábbi nevének visszaállítása történik. 

4. §. 

(1) Az utcanév megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi és a helyi 

hagyományokra, a földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre. 

(2) Az utcaelnevezéskor előnyben kell részesíteni az irányjelölő és a helyhez kötődő neveket az 

emlékállító utcanevekkel szemben. 

5. §.2 

(1) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását írásban kezdeményezheti: 

a) polgármester 

b) helyi önkormányzat képviselője 

c) Képviselő-testület bizottsága 

d) Erdőkertes település közigazgatási területén érvényes lakóhelyi címmel rendelkező 

állampolgár. 

(2) A javaslatokat a Képviselő-testület OMISZ bizottsága véleményezi. 

Személyről való utcaelnevezés 

6. §. 

(1) Személyről utcát elnevezni halála után, legalább 10 év elmúltával lehet. 

(2) Az utcanév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel. 

(3) Kizárólag a családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség így is, 

vagy így ismert, illetőleg ha az elnevezés egy családról történik. 

(4) A (2) és (3) bekezdésben foglaltakról eltérni akkor lehet, ha a személy nem eredeti nevén 

vált ismertté. 

(5) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy egyéb ismertető jegye szorosan 

kapcsolódik a személynévhez, akkor ez az utcanévben is feltüntethető. 

7. §. 

(1) Utcaelnevezéssel emléket állítani olyan magyar személynek lehet, 

                                                            
2 Módosította: 10/2014. (IX.26.) önk. rend. 2. §-a. Hatályos: 2014. 10. 01-től. 
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a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt 

és személye közmegbecsülésnek örvend; 

b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan 

jelentőst tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó; 

c) akinek a település életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével 

hozzájárult Erdőkertes Község egészének vagy egy részének fejlődéséhez. 

(2) Utcát elnevezni olyan nem magyar személyről is lehet, akinek élete, munkássága az 

emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt. 

 

Utcanevek megváltoztatása 

8. §. 

Az elnevezéstől számított húsz éven belül nem lehet utcanevet változtatni. 

9. §. 

Utcanév-változtatás esetén törekedni kell a településen több helyen is előforduló utcanevek 

csökkentésére. 

10. §. 

Utcanév vagy házszámváltozás esetén az állampolgárokat lakcím-bejelentési kötelezettség 

nem terheli. 

Utcanevek védetté nyilvánítása 

11. §. 

(1) A helytörténeti, településtörténeti értékű utcaneveket védetté lehet nyilvánítani. 

(2) A védetté nyilvánításra az utcaelnevezés szabályait kell alkalmazni. 

(3) Védett utcanevet nem lehet megváltoztatni. 

Utcanévjegyzék 

12. §. 

(1) A település közterületi neveiről utcanévjegyzéket kell vezetni. 

(2) Az utcanévjegyzék közhitelű nyilvántartás, amely tartalmazza: 
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a) az utcanév elő- és utótagját, 

b) az elnevezés időpontját, (érvényesség kezdetét) 

c) az elnevezést megállapító szerv nevét és határozatának számát, 

d) az elnevezés, névváltoztatás, védetté nyilvánítás indokát, 

e) a korábbi utcanévre vonatkozó adatokat, 

f) az utcanév jellegére (védett, egyedi, többes) utaló adatokat. 

(3) Az utcanévjegyzék vezetéséről a Jegyző gondoskodik. 

(4) Az utcanévjegyzékbe bárki betekinthet. 

Utcanevek megszüntetése 

13. §. 

(1) Az utca - településrendezés, beépítés vagy más módon történő – megszűnésével külön 

államigazgatási döntés nélkül az utca neve is megszűnik. 

(2) A megszűnt utca nevét a nyilvántartásban továbbra is fel kell tüntetni, jelölve a megszűnés 

okát és idejét. 

Hatásköri és eljárási szabályok 

14. §. 

(1) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik: 

a) utcanevek védetté nyilvánítása; 

b) az utcák elnevezése, az elnevezés megváltoztatása. 

15. §. 

(1) Az utcaelnevezésekkel kapcsolatos előkészítő feladatokat a Képviselő-testület által 

választott Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság látja el. 

(2) A Bizottság a javaslatát köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni. 

 (3) A Képviselő-testület döntéséről a Jegyző értesíti a közszolgálati, ingatlan- nyilvántartó 

szerveket és a közüzemek központjait, valamint gondoskodik az új és megszűnt utcaneveknek 

a helyi lapban és az önkormányzat honlapján való közzétételéről. 

16.§. 
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A megállapított utcanév, illetve a védetté nyilvánítás a Települési Könyvtárban való 

közzététele napjától érvényes. 

Utcanév táblák 

17. §. 

(1) Az utca nevét a tájékozódást jól segítő utcanév táblákon kell feltüntetni. Az elhelyezés 

határidejéről az elnevező szerv határozatban rendelkezik. 

(2) Az utcanév táblát a Képviselő-testület által – a 2. számú mellékletben szereplő – 

meghatározott minta szerint kell elkészíteni.  

(3) Az utcanévtábla kihelyezése, karbantartása és pótlásának megszervezése a Jegyző feladata. 

(4) A (2) és (3) bekezdésben leírt feladatok megvalósításának költségei az önkormányzatot 

terhelik. 

18. §. 

(1) Az utcanév táblán fel kell tüntetni: 

a) az utcanév elő- és utótagját rövidítés nélkül; 

b) a táblával jelzett tömb első és utolsó házszámát és a házszámnövekedés irányát. 

(2) Az utcanév táblán feltüntetett neveknek meg kell egyezniük az utcanévjegyzékben szereplő 
írásmóddal. 

19.§. 

(1) Utcanév táblát az utca kezdetén, végén, valamint minden betorkolló utcánál, mindkét 

oldalon, továbbá az egy oldalról betorkolló utca tengelyében az átellenes oldalon is fel kell 

szerelni. 

(2) Az utcanév táblát épületen, kerítésen vagy ezek hiányában külön tartószerkezeten - jól 

látható helyen - kell elhelyezni. 

(3) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója az utcanévtábla elhelyezését és az ezzel 

kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. Amennyiben az utcanévtábla elhelyezésével az 

ingatlanon kár keletkezik, azt a kihelyezésért felelős szerv köteles megtéríteni. 

(4) Az utcanév táblán és a névtábla szélétől 100 cm-en belül reklám célját szolgáló feliratot, 

táblát elhelyezni nem szabad. 

(5) Az utcanév táblák kihelyezéséről a közszolgálati szerveket, közüzemeket és a kihelyezéssel 

érintett ingatlan tulajdonosát, kezelőjét vagy használóját a kihelyezésért felelős szerv köteles 

értesíteni. 
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20.§. 

Megváltozott utcanevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az elnevezéstől 

számított két évig eredeti helyükön kell hagyni és piros színű, átlós áthúzással kell ellátni. Az 

új utcanév táblát az áthúzott régi tábla mellé kell felszerelni. A régi utcanév táblát két év 

múltán az elhelyező szervnek el kell távolítani. 

21.§.3 

(1)  

(2)4 

Házszámtáblák 

22.§. 

(1) Az utcában az ingatlanokat (az épületeket és a beépítetlen telkeket) a közterületről jól 

látható táblán feltüntetett számmal kell ellátni a tulajdonosoknak.  

(2)Az utcában több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. 

(3) A házszám a belterületi ingatlanoknak (épületeknek és a beépítetlen teleknek), a vele 

érintkező közterület(ek)re, utcára - a HÉSZ alapján, a polgármesteri hivatal műszaki csoportja 

közreműködésével-  megállapított sorszáma. 

(4) A házszámtábla mintájára a Képviselő-testület által – a 3. számú mellékletben – 

meghatározott minta ajánlott. 

(5) A sorszámokat, azok változásait a település Jegyzője állapítja meg. 

23. §. 

(1) A sorszámozást úgy kell megállapítani, hogy a sorszámozás növekvő iránya - az utcák 

égtájakhoz viszonyított fekvéséhez képest - Dél felől Északi, Nyugat felől Keleti irányba 

mutasson a település Fő útjától számítottan. 

(2) A számozás 1-gyel kezdődik és a számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez 

csatlakozó utolsó belterületi földrészletig. 

(3) Utcánál a számozás növekedésének irányába nézve jobb oldalon a páratlan, bal oldalon a 

páros számokat kell alkalmazni. 

                                                            
3 Módosította: 14/2012.(XII.18.) önk. rendelet 3. §-a, hatályos: 2012. 12. 19-től 
4 Módosította: 6/2012.(IV.10.) önk. rendelet 1.§-a, hatályos: 2012. 04.15-től 

 



 7 

(4) A terek épületeinek, telkeinek számozása folyamatosan emelkedő számsorrendben, az 

óramutató járásával ellentétes irányban történik. A számsor bármelyik betorkolló utca jobb 

oldalán kezdődik, és a bal oldalon ér véget. 

(5) A kialakult számozás és házszám rendezés  után megosztott ingatlanok eredeti /alátörés 

nélküli/ sorszáma megszűnik, ha az új telkek a számsor növekedési irányával ellentétes 

irányban alakulnak ki.  Az így kialakított új telkek - a kialakított telkek számának megfelelően 

-  a számsor növekedésének irányában az A, B, C,  stb. alátörést kapnak. (pl.: 21/A, 21/B, 21/C 

stb.). 

(8) Ha a megosztás utáni telkek a számsor növekedési irányával azonos irányban alakulnak ki, 

akkor az első telek megtartja az osztatlan ingatlan eredeti sorszámát, a többi új kialakított telek 

az a./ pont szerint szabályozott alátörést kapja. 

(9) A kialakult számozás után egyesített ingatlanok az eredeti sorszámukat megtartják /pl.: l9-

21/. 

(10) A lakótelepszerű épületek házszámozását a használatbavételi eljárás során kell 

megállapítani.  

24. §. 

A házszámtáblát elsősorban épületen, kerítésen vagy ezek hiányában külön tartószerkezeten - 

jól látható helyen - kell elhelyezni az ingatlan tulajdonosainak - hacsak fizikai akadálya nincs - 

a kaputól jobbra, a házfalra (kerítésre) kell elhelyezni, egyebekben a 25. §. /2/ bekezdése az 

irányadó. 

25. §. 
 

(1) Az első - és a szükséges házszámrendezés végrehajtása során történő - házszámtábla 
biztosítása, illetve az erre vonatkozó lakossági igény felmérése a Jegyző feladata.  
 

(2) A 22. §. (3) bekezdésben körülírt házszámtábla kihelyezésével kapcsolatos eljárás során az 

Ökr. 19. §. (2)-(5) bekezdéseiben foglaltakat, a házszámtáblák védelmével kapcsolatban az Ökr. 

21. §. (1) és (2) bekezdésében foglaltakat értelemszerűen kell alkalmazni. 

(3) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles a kihelyezett házszámtáblát 

folyamatosan karbantartani, az elavult, vagy hiányzó házszámtábla pótlásáról saját költségén 

gondoskodni. 

(4) A nem valóságos állapotnak megfelelő és nem a megfelelő módon kifüggesztett 

házszámtáblák leszerelését a jegyző a tulajdonos terhére elrendelheti. 
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26. §. 

Utcanév- és házszámváltozás esetén a 20. §-ban foglaltak szerint kell eljárni. 

Házszámrendezés 

27. §. 

(1) A házszámrendezés során a házszámok megállapítását -  e rendeletben foglaltaktól eltérően 

- a kialakult páros-páratlan oldalak és a számozás növekedési irányának megtartásával úgy 

kell végrehajtani, hogy a házszámsor lehetőség szerint  folyamatos - alátörés nélküli - legyen. 

Egyebekben e rendeletben foglaltak az irányadók 

(2) Erdőkertes Községben a házszámrendezést e rendelet hatályba lépését követően a 

Képviselő-testület által meghatározott ütemezés szerint kell végrehajtani, költségeinek 

fedezetét az éves költségvetési rendeletekben biztosítani kell. 

Egyéb rendelkezések 

28. §.5 6 

29. §. 

(1)Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit - a 27. §-ban leírt 

házszámrendezésre vonatkozó szabályok kivételével - a hatálybalépést követően keletkezett 

ügyekben kell alkalmazni. 

(2)A rendelet 22.§.(1) bekezdésében foglalt kötelezettséget az ingatlantulajdonosok jelen 

rendelet hatályba lépésének napját követő 1 éven belül kötelesek teljesíteni.  

(3) Jelen rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

Erdőkertes, 2008. október 31. 

 

Dr. Pásztor László sk.                              Vargáné Rajna Ágnes sk. 
Polgármester                        jegyző 

  

  
  

Kihirdetve: 2008. október 31. 
 
                                                                           Vargáné Rajna Ágnes sk. 
                                                                                                                                         jegyző 

                                                            
5 Módosította: 6/2012.(IV.10.) önk. rendelet 1.§-a, hatályos: 2012. 04.15-től 
6 Módosította: 14/2012.(XII.18.) önk.rendelet 3. §-a, hatályos: 2012. 12. 19-től 
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Módosításokkal egységes szerkezetben kihirdetve: 
Erdőkertes, 2012. április 13. 
          Vargáné Rajna Ágnes sk. 
             címzetes főjegyző 

Módosításokkal egységes szerkezetben kihirdetve: 
Erdőkertes, 2012. december 29. 
          Vargáné Rajna Ágnes sk. 
             címzetes főjegyző 
Záradék! 

Egységes szerkezetben 2014. szeptember 30-án kihirdetve: 
Erdőkertes, 2014. szeptember 30. 
 
 
          Vargáné Rajna Ágnes  
             címzetes főjegyző 
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1. számú melléklet 

 

 

Utcanévi utótagok jegyzéke 

Ú T 

U T C A 

T É R 

SOR 

KÖZ 

TERE 

PARK 
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2. számú melléklet 

 

 

Utcanévtábla mintája, adatainak meghatározása 

 

 

 

 

 

Juhász Gyula utca 

1533 

 

 

Az utcanévtábla hosszúsága: 50 cm. 

 

 

Az utcanévtábla szélessége: 18 cm. 

 

 

Az utcanévtábla szegélyének, betűinek, számainak színe: zöld 

 

 

Az utcanévtábla alapszíne: fehér  
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3. számú melléklet 

 

 

Házszámtáblák mintája, adatainak meghatározása 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

A házszámtábla hosszúsága: 21 cm. 

 

 

A házszámtábla szélessége: 18 cm. 

 

 

A házszámtábla szegélyének, számainak színe: zöld 

 

 

A házszámtábla alapszíne: fehér 

 



Erdőkertes Község utcanévjegyzéke 
 

 

 

Készült a Erdőkertes Község Önkormányzati Képviselőtestületének  

a közterületnevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló  

10/2008.(10.30.)Ök. számú rendelete alapján  

 

Utcanév előtagja Utcanév 

utótagja 

Az elnevezés 

időpontja 

(érvényesség 

kezdete) 

Az elnevezést 

megállapító szerv 

neve és 

határozatának 

száma 

Az elnevezés, 

névváltoztatás, 

védetté 

nyilvánítás 

indoka 

A korábbi 

utcanévre 

vonatkozó 

adatok 

Az utcanév 

jellegére 

(védett, 

egyedi, 

többes) utaló 

adatok 
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