
Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
20/2014. (IX.30.) Önk. számú rendelete (hatályos 2015.05.31. napjától) 

 
a település nevekről, az utcanevekről és házszámozásról 

 
Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

I. 
Bevezető rendelkezések 

 
1. § 

(1) E rendelet alkalmazásában: 
1.Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 13. 
pontjában meghatározott terület. 
2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról 
szóló 303/2007. (XI.14.) 
Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdés j) pontjában meghatározott név. 
3. Házszámozás: az adott közterületre néző, vagy bejáratával az adott közterületre nyíló ingatlanok 
sorszáma. 
 

2.§ 
(1) Azoknak az elnevezéseknek, amelyeket a települések belterületén elhelyezkedő, gyalogos 
és járműközlekedésre szolgáló valamint a közforgalom számára megnyitott magánutak 
egyedi megjelölésére alkalmaznak: út, útja, utca, köz, sor, fasor, feljáró, lépcső, tér, tere, köztér, 
liget, kert park - ˙”utcanév” gyűjtőnevük. 
 
(2) Az utcánál nagyobb, a település egészénél kisebb területrészeket településrésznek nevezzük. A 
településrész megnevezések a község térképén szerepeltethetőek. 
 

II. 
Az utcák és településrészek elnevezésének általános szabályai 

 
3.§ 

(1)  A névadás tárgyául olyan területi egységeket kell meghatározni, amelyek megközelítési 
lehetőségük révén és utcaképi megjelenésükkel az egyértelmű tájékozódást szolgálják. 
(2) Minden utcát el kell nevezni.  
(3) Minden házszámnak valamelyik utcához kell tartoznia, utcanevek viszont lehetnek házszámok 
nélkül is. 
 

4.§ 
(1) Az új utca nevét közvetlenül a közterület, vagy közforgalom számára megnyitott magánút 
ingatlan – nyilvántartásba történő jogerős bejegyzést követő 3 hónapon belül kell 
megállapítani. 
(2) A már névvel ellátott utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön eljárás nélkül a 
meghosszabbított utca nevét kapja. 
(3) Településrendezés során kialakuló közterületeket a rendezéssel érintett ingatlanokra 
vonatkozó építési engedély kérelem benyújtásáig el kell nevezni. 
 

5.§ 
A hasonló megjelenésű utcák csoportját ajánlatos területegységenként, esetleg irányuk alapján egy 
adott fogalomkör tagjairól elnevezni. 



 
6.§ 

(1) Élő személyről utcát elnevezni tilos. Kiemelkedő személyekről haláluk után 20 év elteltével lehet 
utcát elnevezni. 

 
7.§ 

(1) Elő és utótagjukban, vagy csak előtagjukban azonos, illetve alakilag hasonló utcanevek-a 
megtévesztő hasonlatosságok elkerülése miatt- nem adhatók. 
(2) Hiányos szerkezetű utcanév nem adható. 
(3) Utcanévként római vagy arab számot szerepeltetni tilos. 
(4) Az idegen eredetű, a nehezen kiejthető és a mesterkélt szavakat az utca elnevezéseknél kerülni 
kell. 
(5) Az utcanév adásánál tömörségre, közérthetőségre kell törekedni. Figyelemmel kell lenni a helyi 
vonatkoztatásokra, valamint az elnevezés és az utcakép összhangjára.



III. 
Az utcanév használata és megváltoztatása. 

 
8.§ 

(1) A hivatalosan nyilvántartásba vett utca neveket teljes alakjukban kell használni. Az utcaneveket 
alkotó szavak helyesírásán változtatni nem szabad, azokat rövidíteni is csak a helyesírási szabályok 
szerint lehet. 
(2) A kialakított közterület elnevezésével és a közterületek jegyzékében szereplő elnevezés 
megváltoztatásával kapcsolatos javaslatot a polgármester készíti elő. 
(3) A polgármester közterület elnevezésére vonatkozóan helytörténeti, nyelvi és nyelvhelyességi, 
művelődéstörténeti szempontok alapján, és a helyrajzi viszonyokat figyelembe véve tesz javaslatot. 
(4) A javaslatot annak benyújtása előtt 15 napra a helyben szokásos módon közzé kell tenni annak 
érdekében, hogy az érintett lakosság véleménye megismerhető legyen. A képviselő-testület a 
beérkezett véleményeket a végső javaslat kialakítása során mérlegeli. 
 
 

9.§ 
Pilisborosjenő Község Önkormányzata a helytörténeti szempontból jelentős utcaneveket 
védetté nyilváníthatja. A védett utcanév nem változtatható meg. 
 

10.§ 
Ha településrendezés vagy beépítés következtében valamely utca több részre osztódik, és így 
egységes utcaként megszűnik, az elkülönült résznek más nevet kell adni. Az utca eredeti nevét 
lehetőleg az eggyel kezdődő házszámú útszakaszon kell meghagyni. 
 

IV. 
 

Az utcanév nyilvántartása 
11.§ 

(1) A település utcáinak nevét jegyzékbe kell foglalni és a változásokat napra készen kell vezetni. 
Az utcanévjegyzék közhitelű nyilvántartás, amelyet a Polgármesteri Hivatal népesség nyilvántartási 
ügyintézője vezet. 
(2) Az utcanévjegyzék rovatai: 
a) sorszám, 
b) az utcanév elő- és utótagja, valamint a közterület jelleg 
c) az önkormányzat határozatának száma, 
d) Egyéb 
(3) Az utcanévjegyzék melléklete az önkormányzati határozatok alapján folyamatosan 
korrigált térkép, amelyen az utcák nevét, és az önálló ingatlanok számozását be kell jelölni. 
. 
 

V. 
 

A házak számozásának szabályai 
12.§ 

(1) Az utcában az ingatlanokat (épület, beépítetlen telek), a közterületről jól látható házszámtáblával 
kell ellátni. 
(2) Minden utca önálló helyraji számú ingatlanainak számozása 1-el kezdődik, a főútvonalak 
esetében a főútvonali torkolattól kezdődik. 
(3) A vonalszerű közterületeken, a számozás irányában haladva, a jobb oldal a páratlan, a bal oldal a 
páros számok helye. 



(4) A csak egyik oldalon beépíthető utcák telkei folyamatosan számozandók. A foltszerű közterületek 
számozása is folyamatos, a számozást a központ felől becsatlakozó utca jobb oldalától kezdve az 
óramutató járásával ellentétes irányba kell végezni. Az ingatlanok későbbi megosztása esetén a 
házszámot az ABC kisbetűivel kell megkülönböztetni. Telekegyesítéskor a házszámokat is össze kell 
vonni. 
 
 

 
13.§ 

(1) Az egy helyrajzi számú telken lévő több épület számozását az ingatlan számán túl római 
számmal (I, II, stb) kell megkülönböztetni. 
(2) Az egy épületen belül kialakított lakások azonos házszámmal, de külön ajtószámmal kerülnek 
megkülönböztetésre.  
 

VI. 
 

Hatásköri és eljárási szabályok 
 

14.§ 
(1) Az utcanév megállapításának, védetté nyilvánításának és az emléktábla létesítésére 
vonatkozó javaslatot bizottsági véleményeztetés után a  polgármester terjeszti a Képviselő-
testület elé. 
(2) A javaslathoz a bizottságoknak az érintett lakosság véleményét meg kell ismerni. 
 

15.§ 
Az utcanevek megállapítását, megváltoztatását, törlését, védetté nyilvánítását a helyi sajtóban közzé 
kell tenni. 

16.§ 
Az utcanévjegyzék és a közterületi névmutató térképvezetése a Polgármesteri Hivatal feladata. 
 

17.§ 
Utcanév megállapításakor, változtatásakor, valamint megszüntetésekor a lakosság, továbbá az 
érintett ingatlan nyilvántartási,-, postai szervek, tájékoztatása a Polgármesteri Hivatal feladata. 
 
 

VII. 
 

Záró rendelkezések 
18.§ 

A rendelet 2015.05.31. napján lép hatályba, melyről a jegyző gondoskodik. 
  
 
 

Küller János                                Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea 
polgármester sk.                                                                     jegyző sk. 

 


