
 
 
 
A 73. ülés döntései  
 
2010. december 13.  
 
73/673. (2010.XII.13.) FNB. Hat. A Földrajzinév-bizottság a 72. ülés jegyzőkönyvét 
kisebb módosításokkal elfogadja.  
 
73/674. (2010.XII.13.) FNB. Áf. Figyelemmel a terjedő nemzetközi gyakorlatra, a 
Földrajzinév-bizottság elfogadja, hogy a magyar térképészeti kiadványokban az eddig 
kizárólagosan használt Japán-tenger megnevezés mellett zárójelben, névváltozatként a 
Keleti-tenger nevet is feltüntessék a következő alakban: Japán (Keleti)-tenger.  
Hatályon kívül helyezte a 81/737. (2012. IX. 25.) FNB. Áf. 
 
 
73/675. (2010.XII.13.) FNB. Áf. A Földrajzinév-bizottság megállapítja, hogy sem a 
Szeged megyei jogú város közgyűlése által létrehozott ad hoc jellegű tanácsadó testület 
által javasolt Új-Béketelep név, sem a beruházó által javasolt Öthalom lakópark név nem 
volna szerencsés a jelenleg épülő lakópark elnevezéseként. A Bizottság azt javasolja, 
hogy a lakópark elnevezése az utótag nélküli, történelmi eredetű Öthalom legyen.  
 
73/676. (2010.XII.13.) FNB. Áf. A Földrajzinév-bizottság megállapítja, hogy a Fővárosi 
Közgyűlés által elfogadott Heltai Ferenc utca, Ripka Ferenc utca, Schőn Győző utca, 
Reichl Kálmán utca, Magor utca, Seneca köz, Marcus Aurelius köz, Aelia Sabina köz 
nevek alkalmasak közterület elnevezésére. Az Almási Balogh Loránd utca helyett a 
Bizottság az Almási Balogh utca név elfogadását javasolja.  
 
73/677. (2010.XII.13.) FNB. Áf. A Földrajzinév-bizottság fontosnak tartja, hogy a 
térképek névírása tükrözze a helyi közösségek történetében és kultúrájában gyökerező 
névhasználatot, és ezért ajánlja, hogy a nemzeti kisebbségek által is lakott helyeken a 
térképek tüntessék fel az adott közösség történetileg kialakult földrajzi neveit is, 
amennyiben azokra ellenőrzött forrás áll rendelkezésre.  
Az ajánlás az állami alaptérképekre és a kereskedelmi forgalomba kerülő egyéb 
(idegenforgalmi, turista- stb.) térképekre egyaránt vonatkozik. Az 1:100.000 és az annál 
kisebb méretarányú térképek a helységnevek kisebbségi nyelvű alakját tüntessék fel, 
amelyek forrása a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb helységnévtára. A nagyobb 
méretarányú térképek méretaránytól függő mértékben adjanak teret más földrajzi 
objektumok kisebbségi neveinek, a magyar alakkal együtt vagy anélkül, a valós 
névhasználat szerint. Ezek forrását az adott kisebbség országos szervezete által felkért 
szakértők által átvizsgált és a helyi kisebbségi önkormányzat által jóváhagyott, a 
Földmérési és Távérzékelési Intézetben nyilvántartott névlisták képezzék. 
 
73/678. (2010.XII.13.) FNB. Hat. A Földrajzinév-bizottság egyes, újonnan létesülő vasúti 
megállóhelyek elnevezését a következőképpen állapítja meg:  
–a 70/71 számú vonalon, a Hungária körútnál kialakítandó megállóhely neve: 
Lőportárdűlő;  
–a 80a/100a/1/150 számú vonalon, a Hungária körútnál kialakítandó megállóhely neve: 
Kerepesdűlő;  
–a 71. számú vonalon, Rákospalotán kialakítandó forgalmi kitérő neve: Palotaújmajor;  
–a 71. vonalon, Veresegyház külterületén kialakítandó megállóhely neve: Medveotthon. 


