A 85. ülés döntései
2013. október 1.

85/774. (2013. X. 1.) FNB. Hat.: A Földrajzinév-bizottság elfogadja a 84. ülés jegyzőkönyvét.
85/775. (2013. X. 1.) FNB. Áf.: A Földrajzinév-bizottság tudomásul veszi a Fővárosi Közgyűlés
2013. május 29-i határozatával elfogadott közterületneveket: Muzsikus cigányok parkja,
Mártonhegyi út (a korábbi közterülethez hozzáadódik egy eddig magánútként nyilvántartott terület),
Cziffra György park, Csíkszentmihály tér, Fő tér (Rákoskeresztúr), Borics Pál utca, Kiss István
utca, Szurmay tábornok utca, Cziffra György utca, Orbán Balázs utca (XVIII. ker.).
85/776. (2013. X. 1.) FNB. Áf.: A Földrajzinév-bizottság tudomásul veszi Lakitelek
polgármesterének tájékoztatását utcanevek megállapításáról (Rózsa utca, Vasút utca).
85/777. (2013. X. 1.) FNB. Vél.: A Paks Város Önkormányzata által javasolt Vácika utca és
Sárdomb köz névalakok egyaránt alkalmasak közterület elnevezésére.
85/778. (2013. X. 1.) FNB. Vél.: A Sármellék Község Önkormányzata által javasolt Zala utca
névalak alkalmas közterület elnevezésére.
85/779. (2013. X. 1.) FNB. Vél.: A Mór Város Önkormányzata által javasolt Kecskehegyi dűlő,
Kápolna dűlő, Látóhegyi dűlő, Szőlőhegyi dűlő névformák egyaránt alkalmasak közterület
elnevezésére.
85/780. (2013. X. 1.) FNB. Vél.: Az Etes Község Önkormányzata által javasolt Rózsa út, Iskola út
és Alagút út névalakok egyaránt alkalmasak közterület elnevezésére, bár az Alagút út névforma
ilyen alakban szokatlan.
85/781. (2013. X. 1.) FNB. Vél.: Dunatetétlen községben a javasolt Kígyóshátpuszta, Sándormajor
és Sörke névalakok egyaránt alkalmasak településrész elnevezésére.
85/782. (2013. X. 1.) FNB. Hat.: A Földrajzinév-bizottság egyes, új vasúti megállóhelyek
elnevezését a következőképpen állapítja meg:
– a Budapest–Esztergom vasútvonalon az Aquincum HÉV-megállóval közvetlen összeköttetésbe
kerülő (eddig Aquincum felső nevű) megálló új neve Aquincum;
– az Eger–Szilvásvárad vasútvonalon Eger város területén, a Cifrakapu utcai társasházak
térségében tervezett megálló neve: Cifrakapu;
– a Debrecen–Nagykereki vasútvonalon Kismarján tervezett új megállóhely neve: Hantakert;
– a dél-balatoni vasútvonal tervezett felújításával összefüggésben Siófokon tervezett új
megállóhely neve: Aranypart;
– a dél-balatoni vasútvonalon Balatonmáriafürdő területén a Máriaszőlőtelep településrész
közelében tervezett megállóhely neve: Máriaszőlőtelep (korábban már létező megállóhely), a
Hullámtelep településrész közelében lévő Balatonmáriafürdő alsó megállóhely új neve:
Máriahullámtelep;
– a Balatonfenyves területén a gazdasági vasút Imremajor településrésznél lévő Központi főmajor
állomásának új neve Imremajor (az eredeti név visszaállítása);
– Szolnok területén a Szajol felé vezető vasútvonalon Millér-lapos területrész közelében épülő új
forgalmi kitérő neve: Millér;
– a Biatorbágy–Tata vasútvonalon a megszűnő Tóvároskert megállóhely helyett a Tata–Baj
összekötő út kereszteződésében, Baj község területén tervezett új megállóhely neve: Baj;

Egyidejűleg a dél-balatoni vasútvonal tervezett felújításával kapcsolatban Siófok területén lévő
egykori Gamásza megállóhely újraélesztésével összefüggésben a Siófok-Diós nevet alkalmatlannak
találta. Ugyanakkor jelezte, hogy megfelelő javaslat esetén támogatni tudná a Gamásza név ismételt
megállapítását.
85/783. (2013. X. 1.) FNB. Hat.: A Földrajzinév-bizottság a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
javaslata alapján az alábbi szolnoki Zagyva-hidak nevét állapította meg:
Szabadság tér – Verseghy u. között:
Pityó u. – Tabán városrész között (gyalogoshíd):
Várkonyi tér – Sebestény Gy. u. között:

Nyári Lőrinc híd,
Laki Kálmán híd,
Kaposvári Gyula híd

85/784. (2013. X. 1.) FNB. Áf.: Tudomásul veszi a határon túli külföldi településnevekkel
kapcsolatos eddigi előkészítő munkát. Megállapítja, hogy a szlovákiai települések magyar neveire
vonatkozó ajánlásban célszerű a különböző névalkalmazási területek (térképek, illetve általános
nyelvi használat) alapján történő kategorizálás kialakítása. Javasolja, hogy a további munka azon
szlovákiai települések magyar neveinek ajánlására összpontosuljon, amelyek megjelentek a
vonatkozó szlovák jogszabály (a Szlovák Köztársaság 534/2011. /dec.19./ kormányrendelete)
mellékletében.

