A 84. ülés döntései
2013. június 13.

84/759. (2013. VI. 13.) FNB. Hat.: A Földrajzinév-bizottság a 83. ülés jegyzőkönyvét elfogadja.
84/760. (2013. VI. 13.) FNB. Áf.: A Földrajzinév-bizottság tudomásul veszi a Fővárosi
Közgyűlés 2013. február 27-i és március 27-i határozatával elfogadott közterületneveket:
Scheiber Sándor utca, Tbiliszi tér, Bartoniek Géza lépcső, Radics Béla utca, Forster János Jakab
utca, Gelléri Andor Endre utca, Tersánszky Józsi Jenő köz, Dr. Koncz János tér, Kőrösi Sándor
utca, Magasházy utca, Asztana út.
Utólagos észrevételként egyben felhívja a figyelmet arra, hogy
- Forster János Jakab nevének német írásmódban való feltüntetése is célszerű lenne a
tömbsarki utcanévtáblán vagy/és a vonatkozó tájékoztató emléktáblán;
- kerülendő a nemesi előnév, rang, titulus, foglalkozás, egyéb identifikálók pl. „Dr.”
feltüntetése. Ahogy arra a Bizottság honlapján is elérhető „Útmutató a földrajzi nevek
megállapításához és megváltoztatásához” c. módszertani segédletben is felhívja a figyelmet,
a földrajzi nevek akkor tudják leginkább ellátni szerepüket, ha rövidek, névszerűek és
könnyen megjegyezhetők.
84/761. (2013. VI. 13.) FNB. Áf.: A Földrajzinév-bizottság tudomásul veszi a Hatvan Város
Önkormányzatának utcanevek meghatározásáról tájékoztató döntését (P. Lukács Pelbárt utca, P.
Kriszten Rafael utca). Utólagos észrevételként egyben felhívja a figyelmet arra, hogy a
névmegállapítás során törekedni kell az egyszerű nevek megalkotására, a különböző rangra,
foglalkozásra utaló vagy egyéb identifikálók, rövidítések elhagyására.
84/762. (2013. VI. 13.) FNB. Áf.: A Bizottság tudomásul veszi Doboz Nagyközség
Önkormányzatának döntését utcanevek meghatározásáról (Bartók Béla utca, Széles utca,
Szászkert utca, Károli Gáspár utca, Nagy utca, Lőtér utca, Görgei Artúr utca, Székely utca,
Nagyváradi utca).
84/763. (2013. VI. 13.) FNB. Vél.: A Szolnok MJV Önkormányzata által javasolt Glykais Gyula
utca, Hasznos István utca, Küry Albert utca, Mindszenty József utca, Dobos Károly utca, Kiss
Ferenc utca, Tarján Imre utca, Kapisztrán Szent János utca, Boldog Sándor István körút,
Meggyes László utca, Geleji Katona István utca, Sarkady László utca, Szathmári József utca,
Ellmann Elvira utca, Vitéz Tóth Lajos utca és Sebestyén Éva köz névformák egyaránt alkalmasak
közterület elnevezésére.
84/764. (2013. VI. 13.) FNB. Vél.: A Berhida Város Önkormányzata által tervezett Mező utca,
Pacsirta utca, Platánfa utca, Rózsafa utca, Árvácska utca, Frézia utca, Hétszínvirág utca,
Levendula utca, Nefelejcs utca, Liliom utca, Viola utca, Harangvirág utca és Orgona utca
névalakok egyaránt alkalmasak közterület elnevezésére.
84/765. (2013. VI. 13.) FNB. Vél.: A Csorvás városban javasolt Aradi utca névforma alkalmas
közterület elnevezésére.
84/766. (2013. VI. 13.) FNB. Vél.: A Szedres község Kajmádpuszta településrészén javasolt Fő
utca névalak ugyan alkalmas közterület elnevezésére, de tájékozódási zavart okozhat az, hogy ez
az utca nem Szedres központi belterületén helyezkedik el.

84/767. (2013. VI. 13.) FNB. Vél.: A Szentgyörgyvár községben javasolt Templom utca névalak
megfelel a névmegállapítás jogszabályi követelményeinek, alkalmas közterület elnevezésére.
84/768. (2013. VI. 13.) FNB. Vél.: A Zalacsányban kezdeményezett Hunyadi János utca
névforma alkalmas közterület elnevezésére.
84/769. (2013. VI. 13.) FNB. Vél.: A Döge Község Önkormányzata által javasolt Ölbey tér
névalakot a Földrajzinév-bizottság alkalmasnak tartja közterület elnevezésére.
84/770. (2013. VI. 13.) FNB. Vél.: A Gyomaendrőd Város Önkormányzata által javasolt Márton
Gábor tér névalak alkalmas közterület elnevezésére.
84/771. (2013. VI. 13.) FNB. Vél.: A Győr-Kismegyer Településrészi Önkormányzat által
javasolt Sáfrány utca névforma alkalmas közterület elnevezésére.
84/772. (2013. VI. 13.) FNB. Vél.: Az Üllő Város Önkormányzata által kezdeményezett Kós
Károly sétány, Szent István sétány, Deák Ferenc utca és Tamási Áron utca névalakok egyaránt
alkalmasak közterület elnevezésére. A javasolt tanyanevek Hegedűstanya, Erdőszéltanya
formában (egybeírva) megfelelnek a névmegállapítás jogszabályi és nyelvhelyességi
követelményeinek.
84/773. (2013. VI. 13.) FNB. Áf.: A külföldi (külhoni) földrajzi nevek magyar megfelelőinek
hazai használatával kapcsolatos bizottsági állásfoglalások áttekintése és javaslat a további
munkára.
1. A Bizottság áttekintette az elmúlt években hozott kapcsolatos állásfoglalásait, és javaslatot tett
a további döntésekre. Egyetértett abban, hogy az állásfoglalásokat – miként eddig, a jövőben is –
a szomszédos országok jogszabályain alapuló névlisták alapján, a vonatkozó történelmi és
helységnévtári névalakok, a helyi magyar névhasználat, a magyar helyesírás szabályai, illetve a
magyar névadási követelmények figyelembevételével hozza meg.
2. Néhány, a határon túli magyar nevekre vonatkozó fontosabb bizottsági döntés (a névlisták
megtalálhatók
a
Bizottság
honlapján
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesiminiszterium/kozigazgatasi-allamtitkarsag/hirek/foldrajzinev-bizottsag):
70/653. (2010.III.29.) FNB. Áf.: Határon túli vasútállomások hazai utastájékoztatásban használható

magyar nevei.
78/715. (2011. XII. 13.) FNB. Áf.: A határokon átívelő közúti közlekedés fejlesztésével összefüggő,

határon túli települések magyar nevei.
80/735. (2012. VI. 19.) FNB. Áf.: A Magyarországról induló vonatok külföldi megállási helyeinek

magyar nevei.

3. A szomszédos országok jogszabályain alapuló, magyar helységneveket tartalmazó névlisták:
Ausztria: Az osztrák szövetségi kormány 2000. évi 170. sz. rendelete a burgenlandi horvát és magyar
kisebbségi topográfiai megjelölésekről és feliratokról (170. Verordnung: Topographie-verordnungBurgenland, Bundesgesetzblatt Jahrgang 2000, 1437-1438 pp. – 4 magyar helységnév: Felsőpulya,
Felsőőr, Őrisziget, Alsóőr)

Horvátország: A Horvát Szábor 01-081-02-3955/2 sz. A nemzeti kisebbségek jogairól szóló
alkotmánytörvény kihirdetéséről szóló határozata (Közzétéve a Narodne novine 155. számában /NN-

155/02/ 2002.12.23-án – 16 magyar helységnév: Bellye, Csúza, Darázs, Erdőd, Haraszti, Kiskőszeg,
Kopács, Kórógy, Kő, Laskó, Nagybodolya, Sepse, Szentlászló, Újbezdán, Vörösmart, Várdaróc).

Románia:

Hiv. közlöny (Monitorul Oficial al României 2001) XIII. évf. 274. sz.: 1206. sz. határozat:
a 215/2001. számú helyi közigazgatási törvényben meghatározott nemzeti kisebbségeknek a helyi
közigazgatásban való anyanyelv-használatáról – Módosítása (a névlista javítása) a közlöny I. Részének
2002. december 20-i 936. számában; maga a névlista pedig a közlöny 2/2003. szám I. részének 6-47.
oldalain.

Szerbia: Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában 2003. augusztus 27-i 12. számában
megjelent 279. számú Határozat a vajdasági magyar helységnevek meghatározásáról (a Magyar Nemzeti
Tanács honlapján: http://www.mnt.org.rs/58-Vajdasagi-magyar-hivatalos-helysegnevek )
Szlovákia: A szlovák kisebbségi nyelvtörvény módosításához kapcsolódó 534/2011. (XII. 19.)
kormányrendelet azon települések névlistájával, ahol 20 %-nál nagyobb a nemzeti kisebbséghez tartozó
lakosok aránya (534 nariadenie vlády Slovenskej republiky z 19. decembra 2011)

Szlovénia: A szlovén alkotmányban őshonos nemzeti közösségként elismert kisebbségeknek a
statisztikai hivatal által is kétnyelvűen jelölt helységnévlistái (30 magyar helységnév).
Ukrajna: Jogszabályon alapuló ilyen névlista nem ismeretes.

4. Tekintettel arra, hogy a romániai, illetve szerbiai magyar helységnevekre vonatkozóan a
Bizottság már hozott állásfoglalást (42/409/2002 és 55/537/2005), javasolja a szlovákiai
(felvidéki) megfelelő helységnévlistára vonatkozó állásfoglalás, illetve ajánlott névlista
előkészítését.

