
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
22/2017.(IV.28.) rendelete a  

közterület- és településrész nevek megállapításáról,  
valamint a házszámozás rendjéről 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közterület- 
és településrész nevek megállapítása, valamint a házszámozás rendjének tekintetében a 
következőket rendeli el: 

 
Értelmező rendelkezések 

1. § 
 

Az értelmező rendelkezések vonatkozásában a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 
345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: KCR rendelet) az irányadó. 
 

A közterület elnevezés általános szabályai 
2. § 

 
(1) Nem kell elnevezni a lakóparkok épületei közötti szerviz utakat (kiszolgáló utakat), továbbá a 
mező- vagy erdőgazdasági célú dűlőutakat. 
(2) Új közterület nevét a terület kisajátítását, illetve közterületként való lejegyzését követő 
legközelebbi képviselőtestületi ülésen kell megállapítani.  
(3) Ha egy közterület terület-rendezés, beépítés következtében két, vagy több részre tagolódik, 
egységes utcaként megszűnik, az elkülönült utcarészeknek a legközelebbi képviselőtestületi ülésen új 
nevet kell adni. 
(4) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként vagy szélesítéseként létrejövő új utcaszakasz 
külön elnevezését eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel.  
 

3. § 
 

(1) Az új elnevezések esetében betűk, vagy számjegyek nem helyettesíthetik az utcaneveket. 
(2) Az idegen eredetű, nehezen kiejthető elnevezéseket mellőzni kell, kivéve az 5. § (4) bekezdésében 
foglaltakat. 
(3) A közterület elnevezéseként nem alkalmazható nevekkel, valamint az összetéveszthető nevekkel 
kapcsolatban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (2) 
bekezdése, valamint a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról 
szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet 5. § (3b) bekezdése az irányadó. 
(4) Területrész átadása után szükség esetén átnevezéssel kell gondoskodni arról, hogy az új település 
közterületnevei megfeleljenek a (1), (2), és (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek. 
 

4. § 
 

(1) A közterületnév megállapításakor figyelemmel kell lenni a helyi történelmi hagyományokra, a 
földrajzi környezetre és nyelvhelyességi követelményekre. 
(2) A közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni az irányjelölő és helyhez kötődő neveket az 
emlékállító utcanevekkel szemben. 
(3) A közterületnevek elnevezésének megállapítását és megváltoztatását kezdeményezheti: 

a) a polgármester, 
b) a helyi önkormányzat képviselője, 
c) Budakalász Városban lakcímmel rendelkező állampolgár, 
d) Budakalász Városban ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy. 



(4) A közterületnevet változtatni – a 2. § (3) bekezdésben szabályozott eseteket kivéve – csak 
kivételesen indokolt esetben lehet. 

 
Személyről való utca elnevezés 

5. § 
 

(1) Személyről utcát elnevezni halála után 25 év elmúltával lehet. 
(2) A közterületnév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel. 
Kizárólag családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó így ismert, illetőleg az elnevezés 
egy családról történik. 
(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérni akkor lehet, ha a személy nem eredeti néven vált ismertté. 
(4) A közterület-elnevezéssel emléket állítani olyan személynek lehet, 

a) akinek tevékenysége a társadalmi haladást, a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását 
szolgálta és személye megbecsülésnek örvend, 

b) aki a tudomány, az irodalom, a képző- és előadó művészet, a sport vagy a társadalmi élet 
egyéb területén kimagaslóan jelentőset alkotott, 

c) akinek a város életében kiemelkedő szerepe volt, jelentősen hozzájárult Budakalász 
fejlődéséhez. 

(5) Személyről elnevezett közterületeken a névadó személy tevékenységét ismertető emléktábla 
helyezhető el. 
 

Közterületnevek megszüntetése 
6. § 
 

(1) Ha a területrendezés (beépítés) vagy valamely más közigazgatáshoz történő átcsatolás 
következtében a közterület megszűnik, külön államigazgatási döntés nélkül a közterületneveket is 
megszűntnek kell tekinteni. 
(2) Az utca megszűnését követően a jegyző a megszűnt közterület nevét – az ok feltüntetésével – a 
nyilvántartásból törli. 
 

Közterületnevek védetté nyilvánítása 
7. § 
 

(1) Helytörténeti szempontból jelentős közterületneveket védetté lehet nyilvánítani. 
(2) A védett közterület nevét megváltoztatni nem szabad. 
(3) A védetté nyilvánítást az utcanévjegyzékben fel kell tüntetni. 
(4) Amennyiben védetté nyilvánított közterület településrendezés folytán megszűnik, a közterületnév 
pótlásáról lehetőleg a megszűnéssel egyidejűleg gondoskodni kell. 
(5) A közterület nevek védetté nyilvánításánál a 4. §-ban megfogalmazott eljárást kell folytatni. 
 

Településrészek nevei 
8. § 
 

A településrészek elnevezésére a közterület-elnevezési szabályokat kell alkalmazni. 
 

 
Közterületnevek nyilvántartása 

9. § 
(1) A település közterületeinek neveiről készült térképet az 1. melléklet tartalmazza.  
(2) Az utcanévjegyzék nyilvános. 
 
 
 



Közterületnév táblák 
10. § 
 

(1) A közterület nevét, a tájékozódást jól segítő névtáblákon kell feltüntetni. 
(2) A közterületnév táblákat a települési főépítész által meghatározottak szerint kell elkészíteni.  
(3) A közterületnév tábla elkészítettségéről, cseréjéről és pótlásáról a jegyző gondoskodik. 
(4) A közterületnév táblának tartalmaznia kell a közterület nevét és jellegét. 
(5) A közterületnév táblákat a közterület kezdetén, végén, valamint minden betorkolló utcánál 
mindkét oldalon, továbbá az egy oldalról betorkolló utca tengelyében az átellenes oldalon is ki kell 
helyezni, az erre a célra rendszeresített oszlopon. 
(6) A közterületnév táblát erre a célra rendszeresített oszlopon kell elsődlegesen elhelyezni, illetőleg 
a tulajdonosokkal egyeztetett módon a kerítésen, illetve a ház falán. 
(7) A megváltozott közterületnevek, valamint házszámok tábláit a tájékozódás zavartalansága 
érdekében az elnevezéstől számított 1 évig eredeti helyükön kell hagyni, átlósan piros színnel át kell 
húzni. Az 1 év eltelte után az ingatlan tulajdonosa köteles a megváltozott utcanév- vagy 
házszámtáblát eltávolítani. 
(8) Az új közterületnév és házszámtáblát az áthúzott régi tábla fölé (mellé) kell kihelyezni. 
(9) Tilos a közterületnév táblát, házszámtáblát, emléktáblát 

- megrongálni, beszennyezni, 
- eltakarni vagy megszüntetni, 
- jogtalanul kihelyezni, eltávolítani. 

 
 

Házszámtáblák 
11. § 
 

(1) Az adott közterületről elérhető minden önálló ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant, a 
közterületről jól látható táblán feltűntetett számmal ellátni, annak folyamatos karbantartásáról 
gondoskodni.  
(2) Az adott közterülethez tartozó több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.  
(3) Házszámozásnál betűjel nem alkalmazható, kivéve az (5) bekezdés h) pontban foglaltak szerint. 
(4) A házszám az ingatlannak a közterületen belüli sorszáma, melyet a jegyző állapít meg. 
(5) Az ingatlanok házszámozását az alábbiak szerint kell megállapítani: 

a) a főútvonalak melletti ingatlanok számozása a település központjából kifelé indulva történik, 
b) Budakalász Város központja a Polgármesteri Hivatal, Petőfi tér,  
c) a mellékútvonal számozása a főútvonalnál kezdődik, 
d) a számozás 1-gyel kezdődik – a számok kihagyása nélkül – és a közterülethez csatlakozó utolsó 
ingatlanig tart, 
e) kétoldalas utcánál a számozást növekedési irányban haladva, az utca bal oldalán a páratlan, 
jobb oldalán a páros számokat kell alkalmazni,  
f) egyoldalas utcánál a számozás folyamatosan történik, kivéve az új utcákat, ahol attól függően, 
hogy az utca jobb vagy bal oldalán találhatóak házak, a páros vagy páratlan számozást kell 
alkalmazni, 
g) új beépítésre szánt területen, illetve külterületen, ahol jelentős telekstruktúra változás 
várható, annak kialakulásáig a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban szereplő helyrajzi számmal 
megegyező házszám is megállapítható, 
h) minden más esetben a KCR rendelet 15-18. § előírásai az irányadók.  

(6) A házszámtáblát – amennyiben annak fizikai akadálya nincs – az épülettel szemben állva a kaputól 
jobbra eső falra kell elhelyezni. 
(7) Házszámváltozás esetén a 10. § (7) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni. 
(8) Aki e rendeletben megállapított kötelezettségeket vagy tilalmakat megszegi közösségellenes 
magatartást követ el és a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló, 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendeletének 1. § (5) bekezdésében 
meghatározott pénzbírsággal sújtható. 



Hatásköri szabályok 
12. § 
 

(1) A képviselőtestület hatáskörébe tartozik: 
 a)  a településrész-név megállapítása, 
b) közterületnév megállapítása, megváltoztatása, 
c) közterületnév védetté nyilvánítása, 

(2) A jegyző hatáskörébe tartozik: 
a)  házszám megállapítása, 
b)  közterület névtáblák elkészíttetése, cseréje, pótlása, 
c)  utcanév jegyzék vezetése. 

 
Záró rendelkezés 

13. § 
 

Ez a rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a közterület-, utca- és 
településrész nevek megállapításáról, valamint a házszámozás rendjéről szóló 19/2003. (XII.8.) sz. 
Kpvt. rendelet hatályát veszti. 
 
 
 
  Rogán László      dr. Udvarhelyi István Gergely 

polgármester              jegyző 
 
 
 

Záradék: 
A rendeletet a Képviselő-testület a 2017. április 27-i ülésén fogadta el, kihirdetése 2017. április 28-án 

megtörtént. 

 
 
dr. Udvarhelyi István Gergely 
jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


