
 

 

A 77. ülés döntései 
 
77/697. (2011. IX. 13.) FNB. Hat.: A Földrajzinév-bizottság a 75. ülés jegyzőkönyvét kisebb 
módosításokkal elfogadja. 
 
77/698. (2011. IX. 13.) FNB. Hat.: A Földrajzinév-bizottság a 76. ülés jegyzőkönyvét kisebb 
módosításokkal elfogadja. 
 
77/699. (2011. IX. 13.) FNB. Vél.: A Nádújfalu név alkalmas az ismét önállóvá váló község 
elnevezésére. 
 
77/700. (2011. IX. 13.) FNB. Áf.: A Szatymazon megvalósuló Green Business Park csupán az 
intézmény elnevezésére alkalmas, a postacímként is szolgáló területrész azonosításához 
magyar hangzású nevet szükséges választani. 
 
77/701. (2011. IX. 13.) FNB. Vél.:  A Hűvösvölgy(i) utca és a Hidegvölgy(i) utca egyaránt 
alkalmas közterület elnevezésére Gyermely községben. Célszerű azt a nevet választani, 
amelyiket a helyi lakosság is támogat. 
 
77/702. (2011. IX. 13.) FNB. Áf.:  Magyar nyelvű dokumentumokban, ha van egy határon túli 
településnek közismert magyar neve, első helyen a magyar név, mögötte zárójelben a helyi 
hivatalos név álljon (pl. "...Rozsnyó /Rožňava/"). Egyidejűleg a Földrajzinév-bizottságnak 
nincs kifogása az ellen, ha egy szomszédos ország hivatalos nyelvén készült dokumentumban 
egy magyarországi név feltüntetése az alábbi módon történik: elől az adott szomszédos ország 
hivatalos nyelvén megadott név (ha van ilyen), mögötte zárójelben pedig a magyar hivatalos 
név szerepel (pl. szlovák szövegben: "… Békešská Čaba /Békéscsaba/"). 
 
77/703. (2011. IX. 13.) FNB. Áf.:  Az afrikai Szudán déli tartományaiból alakult, és az ENSZ 
Közgyűlése által 2011. július 14-én a Világszervezet 193. tagállamaként elismert önálló 
ország magyar neve Dél-Szudán (angol: South Sudan), teljes államneve Dél-szudáni 
Köztársaság (ang.: Republic of South Sudan). ISO 3166-1 Alpha-2, Alpha-3 ill. számkódok: 
SS, SSD, 728.   
 
77/704. (2011. IX. 13.) FNB. Áf.:  A Váralja Szövetségnek a határon túli földrajzi nevek 
használatával kapcsolatos megkeresésére a Bizottság tájékoztatást ad a magyarországi 
hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) 
Korm. rendelet nyújtotta lehetőségekről, valamint a magyar dokumentumokban szereplő, 
határon túli települések magyar nevének feltüntetésével kapcsolatban éppen elfogadott 
bizottsági állásfoglalásról (77/702. (2011. IX. 13.) FNB. Áf.). Egyúttal felhívja a figyelmet 
arra, hogy a térképkiadók saját felelősségükre adják ki a külföldi területeket ábrázoló 
kiadványaikat, a Bizottság csak állást foglal a külföldi földrajzi nevek magyar megfelelőiről. 
 
77/705. (2011. IX. 13.) FNB. Vél.:  Hajdúnánás Város Önkormányzatának megkeresésére a 
Bizottság az alábbi szakmai véleményt adja a kezdeményezett közterületnév-
változtatásokról, illetve -elnevezésekről:  
 

A Fürst Sándor utca helyett ajánlott Hódos Imre utca, a Marx Károly utca helyett ajánlott 
Nikodemusz István utca, a Kunfi Zsigmond utca helyett ajánlott Pöstyén utca, a Sallai 
Imre utca helyett ajánlott Érmihályfalva utca, a Somogyi Béla utca (Árpád utca kifelé) 
helyett ajánlott Szatmár utca, a Mező Imre utca helyett ajánlott Csohány László utca, a 
Nyisztor György utca helyett ajánlott Ujvárosi Miklós utca, a Rózsa Ferenc utca helyett 
ajánlott Előháti utca, a Ságvári Endre utca helyett ajánlott Wass Albert utca, a Hámán Kató 
utca helyett ajánlott Nánási Oláh Mihály utca, (a Tiszavasvári útból nyíló) névtelen utca 



 

 

helyett ajánlott Ustroń utca (ilyen írásmódban), a Téglás-kertnél húzódó közterület neveként 
ajánlott Ráczdomb utca (ha a Rácz eredetileg családnév, egyébként Rácdomb), a Bocskai 
köz helyett ajánlott Széles tér egyaránt alkalmas közterület elnevezésére. A Somogyi Béla 
utca Tiszavasvári úttól Magyar utcáig terjedő szakaszára az ajánlott nevet Nagy Imre jegyző 
utca formában javasolja a Bizottság. 
 

A továbbiakban javasolt Ószőlő utca, Galagonya utca, Rétisas utca,  Róka utca,  Sonkázó 
utca, Izzó utca, Bakator utca, Gohér utca névalakok szintén alkalmasak közterületek 
elnevezésére. A 4736 és a  4740 helyrajzi számú közterületek elnevezésére az ajánlott nevet 
Slachta János utca formában javasolja a Bizottság. 
 


