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86/785. (2013. XII. 10.) FNB. Hat.: Elfogadja a 85. ülés jegyzőkönyvét. 
 

86/786. (2013. XII. 10.) FNB. Áf.: Tudomásul veszi Sarkadkeresztúr önkormányzatának 

tájékoztatását az alábbi közterületek nevének megváltoztatásáról:  

Csokonai utca Fürst Sándor utca helyett, illetve Mező utca Mező Imre u. helyett. 

86/787. (2013. XII. 10.) FNB. Vél.: A Helvécia Nagyközség Önkormányzata által javasolt Szent 

István út névalak alkalmas közterület elnevezésére.  
 

86/788. (2013. XII. 10.) FNB. Vél.: A Sármellék Község Önkormányzata által javasolt Ízek útja – 

bár viszonylag ritka – alkalmas közterület elnevezésére. 
 

86/789. (2013. XII. 10.) FNB. Vél.: A Paks Város Önkormányzata által javasolt utcanevek  Kikötő 

utca, illetve (egybeírt) Kubikgödör utca alakban megfelelnek a közterületnév-adás hagyományainak 

és nyelvhelyességi követelményeinek. 
 

86/790. (2013. XII. 10.) FNB. Vél.: A Vecsés Város Önkormányzata által javasolt Megmaradás 

park névalak alkalmas közterület elnevezésére. 

 

86/791. (2013. XII. 10.) FNB. Vél.: A Balmazújváros önkormányzata által javasolt tanyanevek a 

Kishortobágytanya, illetve Lászlótanya alakban (egybeírva) megfelelnek a településrésznév-adási 

hagyományoknak és nyelvhelyességi követelményeknek. A Bizottság ugyanakkor megfontolásra 

ajánlja a jelentős múltra visszatekintő és a történeti forrásokban jól adatolt Lászlóháza nevet a 

Lászlótanya névalak helyett. 
 

86/792. (2013. XII. 10.) FNB. Áf.: EU (NUTS) régiók magyar nevei. A bizottság megerősíti az 

EU fordítószolgálatának és a KIM EU részlegének kérésére elektronikus levelezés útján november 

közepén kialakított állásfoglalást a külföldi régiónevek magyar megfelelőiről. 
 

86/793. (2013. XII. 10.) FNB. Áf.: A Földrajzinév-bizottság áttekintette a titkárság által  a legalább 

20% kisebbségi lakosságú szlovákiai településeket tartalmazó 221/1999. (VIII. 25.) sz. szlovák 

kormányrendelet, illetve a szlovák kisebbségi nyelvtörvény módosításához kapcsolódó 534/2011. 

(XII. 19.) kormányrendelet egységes névlistájának hazai használatra előkészített, ajánlható magyar 

névváltozatait. Felkérte a titkárságot, hogy egy szűk körű szakértői csoport segítségével készítse elő 

a véglegesnek tekinthető változatot a bizottság 2014. márciusi ülésére. 
 

86/794. (2013. XII. 10.) FNB. Áf.: A Földrajzinév-bizottság, meghallgatva az elnök tájékoztatóját a 

testület szakmai elődszervezetének 50 évvel ezelőtti megalakulásáról és rövid áttekintését a 

jelenlegi szervezetről, kifejezte abbéli reményét, hogy tevékenységével továbbra is támogathatja a 

szakmailag megalapozott hazai földrajzinév-használat gyakorlatát. 

 


