
 

 

 
A 81. ülés döntései 
 
2012. szeptember 25. 

 
 
81/736. (2012. IX. 25.) FNB. Hat.: A Földrajzinév-bizottság a 80. ülés jegyzőkönyvét kisebb 
módosításokkal elfogadja. 
 
81/737. (2012. IX. 25.) FNB. Áf.: Az orosz távol-keleti partvidék, a Koreai-félsziget és a Japán-
szigetek között elhelyezkedő tenger neveként a Földrajzinév-bizottság hivatalos 
dokumentumokban és kiadványokban az ENSz és a Nemzetközi Hidrográfiai Szervezet (IHO) 
által is használt, a nemzetközi térképészetben legelterjedtebb „Japán-tenger” elnevezést 
ajánlja.   
Egyidejűleg a 73/674. (2010.XII.13.) FNB. Áf. sz. döntést a Bizottság hatályon kívül helyezi. 
  
81/738. (2012. IX. 25.) FNB. Vél.: A Vecsés városban javasolt Gizella tér alkalmas közterület 
elnevezésére. 
 
81/739. (2012. IX. 25.) FNB. Vél.:  A Dunaújvárosban javasolt Szabó Ferenc acélszobor 
sétány és kilátó közterületnévként nem elfogadható. A Bizottság nem támogatja a Felső 
sétány átnevezését, tekintettel a létező Alsó sétány közterületnévvel való korrelációra. Szabó 
Ferencről és az acélszobrász alkotótelepről más módon (pl. emléktábla) is meg lehet 
emlékezni. Ha a helyi közösség ragaszkodik dr. Szabó Ferenc nevének közterületnévként való 
megörökítéséhez, a rövid és névszerű Szabó Ferenc sétány (tud. fokozat nélküli) elnevezés 
nem kifogásolható.  
 
81/740. (2012. IX. 25.) FNB. Vél.:  Bük városban javasolt Alsóbük, Felsőbük, Középbük, 
Bükfürdő nevek helyesírási és szakmai szempontból egyaránt alkalmasak a jelölni kívánt 
településrészek elnevezésére. 
 
81/741. (2012. IX. 25.) FNB. Áf.: A Bizottság a FÖMI megkeresése alapján egy szegedi 
településrésznév helyesírásával kapcsolatban úgy foglal állást, hogy az Újbéketelep típusú 
településrésznevek írásakor „A földrajzi nevek helyesírása” c. szabályzat 3.6., 4.631. és 4.632. 
pontja, valamint az „A magyar helyesírás szabályai” (AkH. 12.) 173. és 175. b. pontja alapján 
az egybeírt formát kell alkalmazni (vö. Újszeged, Újpalota, Újpéteritelep, Újpetőfitelep,  
Újlipótváros).  
 
81/742. (2012. IX. 25.) FNB. Vél.:  A Báránd községben lévő külterületi településrész 
elnevezésére javasolt „MEGA MAJOR” (helyesen Megamajor) elnevezés helyett magyar 
elemekből álló településrésznevet célszerű választani. 
 
81/743. (2012. IX. 25.) FNB. Hat.: A Mecsekszabolcsi Környezet- és Érdekvédő Egyesület 
kezdeményezésére a Vidékfejlesztési Minisztérium javaslata alapján az eddig Csertetői-forrás 
néven ismert forrás új neve Szent Mihály-forrás. 
 
81/744. (2012. IX. 25.) FNB. Áf.: Pasztorniczky Istvánnak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Közgyűlés képviselőjének kérésére a Bizottság megerősíti, hogy a világörökségről szóló 2011. 
évi LXXVII. törvény 1. mellékletében meghatározott Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 
kultúrtáj elnevezés világörökségi helyszín neveként mind helyesírási, mind szakmai 
szempontból megfelelő. Ez az állásfoglalás nem érinti a borászati termékek előállításáról szóló 
jogszabályokban alkalmazott névrendszert. 


