
 

A 87. ülés döntései 
 

2014. március 11. 
 
 

87/795. (2014. III. 11.) FNB. Hat.: Kisebb módosításokkal elfogadja a 86. ülés jegyzőkönyvét. 
 

87/796. (2014. III. 11.) FNB. Áf.: A Földrajzinév-bizottság tudomásul veszi Nyírmeggyes község 

önkormányzatának tájékoztatását tanyanév megállapításáról. Egyidejűleg felhívja a figyelmet a 

megállapított településrésznév helyes írásmódjára (Katonatanya).   
 

87/797. (2014. III. 11.) FNB. Áf.: A Bizottság tudomásul veszi elnökének tájékoztatását a harkányi 

önkormányzat által a Vidékfejlesztési Minisztériumnak küldött értesítésről, miszerint a város 

közgyűlése megváltoztatta 7 közterület, illetve településrész elnevezését (Korvin Ottó utca → 

Corvin utca, Rózsa Ferenc utca → Rózsa utca, Sallai Imre utca → Deák Ferenc utca, Zalka Máté 

utca → Than Károly utca, Ságvári Endre utca → Ságvári utca, Zója utca → Zsolnay Vilmos utca, 

Ságvári Endre üdülőtelep → Ságvári üdülőtelep). 
 

87/798. (2014. III. 11.) FNB. Vél.: A Szomód község önkormányzata által javasolt tanyanév a 

Sándortanya alakban (egybeírva) megfelel a településrésznév-adási hagyományoknak és 

nyelvhelyességi követelményeknek.  
 

87/799. (2014. III. 11.) FNB. Vél.: Újudvar község önkormányzatának érdeklődésére a Bizottság 

leszögezi, hogy a településrészek helyes írásmódja Kámáncspuszta, illetve Morgánypuszta 

(egybeírva). A Kámáncspuszta utca és Morgánypuszta utca névalakok formailag lehetnek 

közterületnevek, de nem illeszkednek a közterületek elnevezésének hagyományaihoz és 

gyakorlatához. A Bizottság tudomása szerint nem áll fenn közterületnév-adási kényszer: kisebb 

településrészeken lakcímként a településrésznév házszámmal régóta elfogadott hazai gyakorlat. 
 

87/800. (2014. III. 11.) FNB. Vél.: Harkány város önkormányzatának javaslatát a település 

nevének Harkányfürdőre való változtatására a Földrajzinév-bizottság nem támogatja. 

Magyarázatában rámutatott, hogy a mintegy hét évszázad óta dokumentált történelmi településnév 

megváltoztatásának nem állnak fenn olyan indokai, amelyeket a hazai helységnévadási szabályok és 

gyakorlat alaposnak tekinthetne.  
 

87/801. (2014. III. 11.) FNB. Áf.: A Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi 

Főosztálya kérésére a védelemre előterjesztett természeti emlékek (kaptárkövek, földtani 

alapszelvények és képződmények) javasolt elnevezéseit tartalmazó névlistát a Bizottság tételesen 

áttekintette. A részben hivatalos földrajzi neveket tartalmazó szakterületi elnevezések a javasolt 

helyesírási és nyelvhelyességi követelményeket érintő javításokkal alkalmasak a természeti 

emlékek megnevezésére.  
 

87/802. (2014. III. 11.) FNB. Áf.: A Bizottság meghallgatta az 1991. évi szlovákiai népszámlálás 

szerint legalább 20 % magyar lakossággal rendelkező szlovákiai városok és községek hazai 

használatra ajánlott magyar neveinek listájára vonatkozó előterjesztést. Javasolta, hogy egyes 

formai pontosításokat követően a közzétételre vonatkozó végső döntést a testület következő ülésén 

hozza meg. 
 

87/803. (2014. III. 11.) FNB. Áf.: Korábbi híradások szerint a Fővárosi Közgyűlés elfogadta a 

közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás 

szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. jelzetű rendeletet. Tekintettel a jogszabályban 

szereplő, eltérő írásmódú névformákra (pl. Palotanegyed, Corvin negyed.), egyéb helyesírási 

hibákra (pl. Hármashatár-hegy, Gloriett telep) stb. a Bizottság javasolja, hogy elnöke ajánlja fel a 

Fővárosi Közgyűlésnek a földrajzi nevek egységes írásmódjára vonatkozó bizottsági segítséget.  

 


