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TiszteltKé viselő-Testület!

1.) Magyaroság helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXDC. törvény 14/A. § (1)
bekezdése alapján "minden belterületí és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely
olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény
szerinti épűlet található."

A Pilisborosjenö, 2127/6 hrsz " kivett közforgalom elől elzárt magánút" nincs még elnevezve.

Ahhoz, hogy az út elnevezése megtörténjen a tulajdonosnak/tulajdonosoknak javaslatot kell
tenni a névre vonatkozóan.

A tulajdonosok egyöntetűen javaslatot tettek Hivatalunknak az út elnevezése végett, amely
szerint kérik, hogy Dió köznek legyen elnevezve.

Az út, Pilisborosjenő 2125/1 hrsz Dió köz elnevezésű közút folytatása, ezértjavaslom, hogy a
tulajdonosokjavaslatát fogadják el.

2.) Településünkön számos olyan közterület, út, településrész, vízfolyás, található, melyek
elnevezése az évek során egységes elnevezése nem alakult ki, miközben az egységes elvek
szerinti elnevezéséhez és névhasználatához fontos társadalmi érdek fííződik.

Frivaldszky Bemadett Ildikó kommunikációs vezető és Nevelös Zoltán a Hírmondó lektora
írásban megkereste a Miniszterelnökség keretein belül működő Földrajzinév-bizottságot (a
továbbiakban: Bizottság). A Bizottság a magyarországi hivatalos földrajzi nevek
megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet szerint a
földrajzi nevek megállapításával összefíiggő feladatok ellátására a térképészetért felelős
miniszter mellett működik.

A Bizottság 2022. március 22-i ülésén megtárgyalta a településünket érintő földrajzi nevek
kérdéskörét. Az egyes nevekkel kapcsolatban az alábbi vélemény alakult ki:

1. Lazaret/Lazereth/Lazarét/Laza-rét/Lazarett

A történelmi térképek alapján egyértelmű, hogy az elsödleges névalak a Lazareth volt, amely
Laza-rét formában (művelt területként még kötőjellel) magyarosodott. A Földrajzinév-
bizottság álláspontja szerint a településrész neveként a Lazaret és a Lazarét név is elfogadható.
A Lazaret névforma különlegesebb és egyedibb. Ez az írott változatnak megfelelő [e]-s
kiejtéssel is használható. Az archaizáló th-s írásmód mindenképpen kerülendő.
Az Önkormányzat a dőlt-félkövérrel szedett két névforma közül bámielyiket hivatalossá teheti.

2. Papiföldek/Papföldek
Településrésznévként az egybeírás a helyes megoldás, tehát Papiföldek, Papföldek, illetve
egyes számú formában: Papiföld, Papföld.



Az Önkormányzat a felsoroltak közül a helyesírási elvárásoknak megfelelő bármelyik
névformát megállapíthatja.

3. Téglagyár/Téglagyári dűlő
A településrésznév helyesírása Téglagyár, Téglagyárdülö vagy Téglagyáridülö lehet. A
Bizottság véleménye szerint a legegyszerűbb és legkevesebb problémát okozó névforma a
Helységnévtárbanjelenleg is szereplő Téglagyár lenne. Ha az Önkormányzat ebben a fonnában
véglegesíti a településrész nevét, ezzel megfelelő módon emlékezik a hajdani lakosok
munkavégzésére.
Az Önkormányzat a felsoroltak közül a helyesírási elvárásoknak megfelelő bármelyik nevet
megállapíthatja.

4. Várvölgy

Az ehievezés nem településrészre (lakotthelyre), hanem egy tényleges völgyre vonatkozik.
Ennek ellenére a Földrajzinév-bizottság - az általános helyesírási normákat követő kötöjeles
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5. SzentDonáth utca/Szent Donát utca

Az utcanevet egyértelműen SzentDonát utca formában kell ími.

6. Pilisborosjenői-patak/Cigány-patak
A Pilisborosjenő területén eredö és Üröm területén is áthaladó vízfolyás a különféle
forrásokban nyolc néven szerepel: Leimetter Graben, Leimetter-árok, Cigány-árok, Cigány-
patak, Borosjenői-árok, Borosjenői-patak, Pilisborosjenői-árok és Pilisborosjenői-patak.
A III. katonai felmérés térképén a német Leimetter Graben név szerepel, amely a 'sáros,
agyagos, ragasztó' jelentéstartalomra vezethető vissza. A magyar Cigány-árok és Cigány-patak
a név motivációja, háttere a német név alapján érthetö meg. Feltételezhető, hogy hajdanában a
nem állandó jellegű vízfolyás (árok) mellett cigányok éltek, akik vályogvetéssel
foglalkozhattak. Ebben az esetben településtörténeti előzmény a név. Másik lehetőség, hogy a
sáros, zavaros, sötét víz színe adta a képet névadáshoz.
A Földrajzinév-bizottság szakértőinek információi alapján a vízfolyás Üröm területén használt
neve egyértelműen Cigány-patak, ugyanakkor a legújabb vízügyi nyilvántartásokban
Pilisborosjenői-patak néven szerepel.
A Földrajzinév-bizottság álláspontja szerint a történelmi hagyományoknak legjobban a Cigány-
árok vagy a Cigány-patak név felelne meg (ha állandó vízfolyás, . ^or patak, ha időszakonként
kiszáradó, csekély vízhozamú, akkor árok). Ha a közösség a történelmi név mellett dönt, akkor
a nevet a vízügyi rendszereken is keresztül kell vezetni. (A Földrajzinév-bizottság szakértőinek
véleménye szerint a Pilisborosjenői-patak és a Borosjenői-patak névfonna mesterkélt, a
szomszéd településen sem élő név, ezért indokolt a megváltoztatása. ) A vízfolyás nevének
bármelyik kötöjeles névalak megfelelő lehet.
A vízügyi szervekhez továbbítandó név meghatározását Uröm településsel is egyeztetni
szükséges. A víznév megváltoztatására vonatkozó kérelmet, az illetékes Belügyminisztérium
terjesztheti a Földrajzinév-bizottság elé. (A néwáltoztatási javaslattal a BM Vízügyi
Koordinációs Főosztályához lehet fordulni. ) A vízfolyás végleges nevét a Földrajzinév-
bizottság állapítja meg.



A Bizottság javaslatai kialakítása után megállapította, hogy példamutatónak és követendőnek
tartja, ahogy Pilisborosjenő Község Önkonnányzata a helyes névhasználat - mintjelentös helyi
kulturális érték - védelmében, a bizonytalanságok tisztázására a Földrajzinév-bizottsághoz
fordult.

Kéri ezen felül, hogy az Onkormányzat hatáskörébe tartozó döntésekről tájékoztatást küldjön
nekik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a benyújtott határozati javaslatokról dönteni
szíveskedjenek.

Pilisborosjenö, 2022. május 31.
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HATÁROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. Pilisborosjenö, 2127/6 hrsz kivett közforgalom elől elzárt magánutat - az ingatlan
tulajdonosainak kérésére, figyelembevéve az út kömyezetbe illeszkedését is - Dió
köznek nevezi el.

2. Az eddig különbözőképpen elnevezett

a. Lazaret/Lazereth/Lazarét/Laza-rét/Lazarettnek településrészt

vagy

nevezí

vagy

nevezl

vagy

vagy

nevezí

el.
b.

el.
c.

el.

i. Lazaretnek

ii. Lazarétnek

Papiföldek/Papföldekte\Gpülésrészt

;'. Papiföldeknek

ii. Papföldeknek

Téglagyár/Téglagyári dűlő telepűlésrészt

i. Téglagyárnak

ii. Téglagyárdülónek

iii. Téglagyárídülonek

vagy

nevezi el.

d. Várvölgy területét - az általános helyesírási normákat követő kötöjeles
írásmóddal szemben - a várhegy, váralja, vároldal, várbérc, várbükk, várdomb
névfonnákat követő egybeírás szerint: Várvölgynek nevezieL

e. Szent Donáth utcát/Szent Donát utcát Szent Donát utcának nevezí eL

f. Pilisborosjenői-patak/Cigány-patak vízfolyást
i. Cigány-ároknak

ii. Cigány-pataknak

g. Mindszenti/Mindszenty utcát Mindszenty József bíboros után JVIindszenty
utcának nevezi el.

3. Felkéri a Jegyzőt a néwáltozásokat a Központi Címregiszterben hajtsa végre és értesítse
az illetékes Földhivatali- és K.ormányhivatali egységet a változásról.

Felelős: Jegyző
Határidő: 2022. augusztus 31.





Tisztelt Jegyző úr! Tisztelt Képviselő-testület!

A Földrajzinév-bizottság válaszát a Pilisborosjenöt érintő néhány kérdésre igyekszem kiegészítő
információkkal ellátni azzal a szándékkal, hogy segítséget nyújtson a képviselö-testületi ülésen
meghozandó döntésekben.

Udvözlettel
Nevelős Zoltán
2022. június6.

1. Lazaret/Lazereth/Lazarét/Laza-rét/Lazarett

A Földra'zinév-bizottsá válasza

A történelmi térképek alapján egyértehnű, hogy
az elsődleges névalak a Lazareth volt, amely
Laza-rét formában (művelt területként még
kötojellel) magyarosodott.
A Földrajzinév-bizottság álláspontja szerint a
településrész neveként a Lawret és a Lawrét név
is elfogadható. A Lazaret névforma
különlegesebb és egyedibb. Ez az írott
változatnak megfelelö [e]-s kiejtéssel is
használható.
Az archaizáló th-s írásmód mindenképpen
kerülendő.

Az Önkormányzat a dölt-félkövérrel szedett két
névforma közül bánnelyiket hivatalossá teheti.

kommentárom

A német nyelvű helytörténet szerint csupán
feltételezhető, de nem bizonyított, hogy a
"Lazareth" eüievezést azért visehié az Ezüst-
hegy alatti dűlő, mert a pestisjárvány áldozatait a
fertőzésveszély elkerülése végett itt temették
vokia el.

A "Lazarét" néwáltozat az ún. népetimológia,
azaz népi értelemkeresés jelenségének hatására
született - hasonló példák földrajzi nevek
köréből: Hasengarten > Házsongárd(-i temető);
Csontamindszent > Csonkamindszent; Helősfa >
Helyesfa; Szoroszló > Oroszló; Vidosfalva >
Vidösfa > Büdösfa > Rózsafa

A javasolt két változat közül a Lazaret előnye a
bizottság által említett egyediség, hátránya
viszont, hogy eltér a bevett kiejtéstől (lazarét), és
így helyesírási bizonytalanságot okozhat a helyi
lakosok körében. A Lazarét változat megfelel az
elterjedt kiejtésnek, a korábban a helyi sajtóban,
illefrve turistatérképeken elterjedt írásmódnak és
helyesírás szempontjából semjelent gondot. Ezek
alapján a Lazarét változatot javaslom
elfo adásra.

2. Papiföldek/Papföldek

A Földra'zinév-bizottsá válasza

Településrésznévként az egybeírás a helyes
megoldás, tehát Papiföldek, Papföldek, illetve
e es számú formában: Pa i óld, Pa öld.
Az Onkonnányzat a felsoroltak közül a
helyesírási elvárásoknak megfelelő bármelyik
névformát megállapíthatja.

kommentárom

Az egykori egyházi tulajdonú területen kialakított
telepűlésrész történeti múltja miatt viseli a
Pa iföldek ehievezést.

A felsoroltak közül a Papiföldek az a változat,
amely a falu lakói körében elterjedt, ezért ezt
javaslom elfogadásra.
(Kérdésünk eredetileg sem néwáltozatokra,
hanem az egybeírt, különírt, kötöjeles írásmódra
vonatkozott.

3. Téglagyár/Téglagyári dűlő

A Földra'zinév-bizottsá válasza
A tele ülésrésznév hel esírása

kommentárom

Té la ár, Ismereteim szerint a tel ülésrész lakói a



Téglagyárdűlö vagy Téglagyáridulo lehet. A
Bizottság véleménye szerint a legegyszerűbb és
legkevesebb problémát okozó névfonna a
Helységnévtárban jelenleg is szereplő Téglagyár
lenne. Ha az Önkonnányzat ebben a fonnában
véglegesíti a településrész nevét, ezzel megfelelő
módon emlékezik a hajdani lakosok
munkavé zésére.

Az Onkormányzat a felsoroltak közül a
helyesírási elvárásoknak megfelelő bármelyik
nevetme álla íthat'a.

Téglagyár elnevezést használják, de nem a
"Téglagyárban lakom" változatban, inkább mmt
"a Téglagyámál" lakom.

A Földrajzinév-bizottság javaslatának
megfelelően a Téglagyár etaevezéstjavaslom.

4. Várvölgy

A Földra'zinév-bizottsá válasza

Az eüievezés nem településrészre (lakotthelyre),
hanem egy tényleges völgyre vonatkozik. Ennek
ellenére a Földrajzinév-bizottság - az általános
helyesírási normákat követö kötőjeles írásmóddal
szemben - a várhegy, váralja. vároldal, várbérc,
várbükk, várdomb névformákat követő egybeírást
'avasol'a: Várvöl .

kommentárom

Kérdésünk itt sem néwáltozatra, hanem az
egybeírás-különírás módjára vonatkozott.

5. SzentDonáth utca/Szent Donát utca

A Földra'zinév-bizottsá válasza

Az utcanevet egyértehnűen S^ent Donát utca
formában kell ími.

kommentárom

A szentek, miként az uralkodók nevét is magyar
változatban használjuk. A "Donáth" változat
ráadásul egy félig magyarosított (á), félig
idegenül megörzött (th) írásmód, amely
családnévként előfordulhat, de keresztnévként
nem.

Egyértehnűen a Szent Donát utca ebievezést
'avaslom.

6. Püisborosjenői-patak/Cigány-patak

A Földra'zinév-bizottsá válasza

A Pilisborosjenö területén eredö és Üröm
területén is áthaladó vízfolyás a különféle
forrásokban nyolc néven szerepel: Leimetter
Graben, Leimetter-árok, Cigány-árok, Cigány-
patak, Borosjenői-árok, Borosjenői-patak,
Pilisborosjenöi-árok és Pilisborosjenői-patak.
A III. katonai feknérés térképén a német
Leimetter Graben név szerepel, amely a 'sáros,
agyagos, ragasztó' jelentéstartalomra vezethetö
vissza. A magyar Cigány-árok és Cigány-patak a
név motivációja, háttere a német név alapján
érthetö meg. Feltételezhetö, hogy hajdanában a
nem állandó jellegű vízfolyás (árok) mellett
cigányok éltek, akík vályogvetéssel
fo lalkozhattak. Ebben az esetben

kommentárom

Rögtönzött és nem túl széles körü kutatásom
nyomán arra következtetek, hogy Pilisborosjenö
sváb eredetű lakossága körében a pataknak nem
volt és ma sincs neve, csak mmt "a patak"
hivatkoztak, hivatkoznak rá, ümen erednek az
egyszerű helymegjelölést tartalmazó
néwáltozatok: Pilisborosjenöi-patak, Borosjenői-
patak. A Cigány-árok, Cigány-patak elnevezés az
ürömi kötödéssel rendelkezö lakók körében
ismert. Ezek azonban további megerösítést
igénylö feltételezések.



településtörténeti előzmény a név. Másik
lehetőség, hogy a sáros, zavaros, sötét víz színe
adta a képet névadáshoz.
A Földrajzmév-bizottság szakértőinek
mformációi alapján a vízfolyás Uröm területén
használt neve egyértelműen Cigány-patak,
ugyanakkor a legújabb vízűgyi
nyilvántartásokbaa Pilisborosjenői-patak néven
szerepel.
A Földrajzinév-bizottság álláspontja szerint a
történelmi hagyományoknak legjobban a Cigány-
árok vagy a Cigány-patak név felehie meg (ha
állandó vízfolyás, ákkorpatak, ha idöszakonként
kiszáradó, csekély vízhozamú, akkor árok). Ha a
közösség a történelmi név mellett dönt, akkor a
nevet a vízügyi rendszereken is keresztül kell
vezetni. (A Földrajzinév-bizottság szakértőinek
véleménye szerint a Pilisborosjenői-patak és a
Borosjenői-patak névforma mesterkélt, a
szomszéd településen sem élő név, ezért indokolt
a megváltoztatása. ) A vízfolyás nevének
bármelvik kötőíeles névalak mep. felelő lehet.

A vízügyi szervekhez továbbítaudó név
meghatározását Üröm településsel is egyeztetni
szükséges. A víznév megváltoztatására
vonatkozó kéreünet, az illetékes
Belügyminisztérium terjesztheti a Földrajzinév-
bizottság elé. (A néwáltoztatásijavaslattal a BM
Vízügyi Koordinációs Föosztályához lehet
forduhü.) A vízfolyás végleges nevét a
Földra'zinév-bizottsá álla ít'ame .

A kérdés rendezésének bonyolultsága miatt, és
mivel nem is biztos, hogy szükséges
egyértelműen meghatározni a vízfolyás nevét az
eddig létező elnevezések mellett, felvetem annak
a lehetőségét, hogy ebben a kérdésben a
Képviselő-testület ne hozzon döntést, ületve, ha
szükségesnek tartja, azt további helyi nyelvi-
néprajzi kutatások után hozza meg.

A Földrajzinév-bizottság záró sorai:

Példamutatónak és követendönek tartjuk, ahogy Pilisborosjenő Község Önkormányzata a helyes
névhasználat - mint jelentős helyi kulturális érték - védehnében, a bizon^alanságok tisztázására a
Földrajzinév-bizottsághoz fordult.

Az Önkormányzat hatáskörébe tartozó döntésekről tájékoztatást kérünk.

Jegyzetek:

1. Lazaret/Ldzereth/Lazarét/Laza-rét/Lazarett

* Wegen der Infektionsgefahr wurden die Toten gesondert begraben, d. h. auBerhalb
der Siedlung in eigens für sie eröffneten Friedhöfen, im Wald oder sonstwo. Wo die
an der Pest verstorbenen Weindorfer ihre letzte Ruhe fanden, ist nicht überliefert. Ob
hierfür die Flurbezeichnung Lazareth am Westhang des Nagykevely Rückschlüsse
zuláBt, kann nur als Hypothese angenommen werden

htt s://www.sulinet.hu/orokse tar/data/ma
e und besiedlun . htm

arorsza i nemzetise ek/nemetek/ ilisboros'eno 1695 1988, a es/005 eschicht



*népetimológia (népi értelemkeresés): durchdefekt > durrdefekt, tuberosa > tubarózsa; kara katna >
kárókatona, GEM-kapocs > gémkapocs. A szlávból atvetí. keresztyént pélúau}. a
magyar ̂erCTzíből képzettnek tartották, ezért -valtoztattak. keresztény-nyé.
számszeríj vag-y szerszámíj neve, amely valamelyik szláv nyelv szamosztrel (önlövö) szavából ered.
Házsongárdi temetőwve a Hasengarten (= nyulak kertje) elnevezésből ered. Aranyosgadány Nh.:
Ariánus vallású volt a falu lakossága, és ebből ered az Arányos és a későbbi Aranyos falunév.
Csonkammdszent: A megkülönböztető szerepű régi Csonta elötag egykori földbirtokosra utal. Idővel
[amikor már a tulajdonos neve elfelejtődött] a Csonta elötegot [névetimológiás néwáltozás
eredményeképpen] felváltotta a csonka (Csonka) melléknév. Helesfa: A falu jelenlegi népi nevében
(Helösfa) és a korábbi írásos néwáltozatban (Helyesfa) a népetimológia alapja a hely fönév és a
helyes melléknév lehetett azt követöen, hogy az egykori birtokos (Ehelleus, Ehellős) neve
elfelejtődött. Oroszló: Első írásos névadata [1402: Zoroslow és Szoroszló, Szoroszlószenünihály]
alapján puszta személynévből keletkezett magyar névadással. Rózsafa: Vidosfalva Vidésfa > Bidesfa >
Bidesfa > Bidösfa > Büdösfa névforma.] 1907-ben a lakosság kérésére hivatalos úton a szebb, de
semmi történeti vagy tárgyi alappal nem rendelkező Rózsafára változtatták. A Vidosfalva névben
szereplő Vidos szb.-hv. személynév"

6. Pilisborosjenői-patak/Cigány-patak

A Földrajzinév-bizottság melléklete:
A ilisboros'enői vízfol ás neve a különböző forrásan a okban

Borosjenői-patak
- FNT (Földrajzinév-tár)
- Uröm. Telq)ülésképi Arculati Kézikönyv, 2018.
Borosjenői-árok
- Magyarország vízfolyásai és belvízcsatomái. Kiad. az Országos Vízügyi Hivatal. M. 1:200 000.
Budapest, 1976. Soksz. a Kartográfiai Vállalat
Pilisborosjenői-patak
- aktuális vízügyi adatbázis (2022)
- Pilisborosjenöi beadvány az FNB-hez (2022.01.06.)
Pilisborosjenői-árok
- Területfelhasználási mfonnációs egységek digitális térképe. Kiadja az Építésügyi és Városfejlesztési
Miniszténum. M. 1:100 000. Budapest. 1974. Soksz. a Kartográfiai Vállalat
Cigány-árok
- Magyarország 1:25000 méretarányú térképsorozata. Készítette az MN Térképészeti Intézete. Az
átdolgozást végezte a Kartográfíai Vállalat. Budapest. 1970-1972.
- Pilis hegység, kirandulók térképe, M. Kir. Állami térképészet (Angyalos turista)
- Hazai topográfiai térkép 1 :10000
-EOTR 1:10000
- Uröm. Településképi Arculati Kézikönyv, 2018.
Cigány-patak
- Pilisborosjenöi beadvány FNB-hez (2022. 01.06.)
- Pilisborosjenö. Településképi Arculati Kézikönyv, 2018.
Leimetter-árok

- Pilis. Visegrádi-hegység turistatérkép. Cartographia Kft. Budapest, 2005.
Leimetter Graben

- A m. Katonai feünérés (1869-1887) térképei (mapire. eu)


