
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 

 
a közterületek elnevezéséről és a házszámozásról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el:  
 
1. § (1) Közterületnév: a közterület nevének és jellegének együttes megnevezése. 
 (2) Közterület neve: előtag, a közterületnévnek az egyéni, tulajdonnévi jelleget 

adó, szerephordozó része. 
 (3) Közterület jellege: utótag, a közterület helyrajzi fajtáját, jellegét rögzítő 

megnevezés, az utca, útja, közút, köz, sor, fasor, sétány, feljáró, lépcső, tér, 
tere, köztér, liget, kert, park, útgyűrű elnevezések gyűjtőneve.  

 (4) Házszámozás: az adott közterületre néző, vagy bejáratával az adott 
közterületre nyíló ingatlanok sorszámozása. 

 
2. § (1) A közterületeket el kell nevezni, kivéve azt az esetet, amikor a közterülethez 

kapcsolódó ingatlanok házszámozása másik közterület figyelembevételével 
megtörtént.  

 (2) Minden házszámnak valamely közterülethez kell tartoznia. 
 (3) Elágazó közterületeket áganként kell elnevezni. 
 (4) Ha a közterületet természetes személyről nevezik el, a teljes családi név 

mellett az utónév is az elnevezés részét képezi.  
 (5) Közterület neveként szám nem használható. 
 (6) Azonos közterületnévre Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény rendelkezései az irányadóak.  
 
3. § (1) A közterület nevének meghatározásakor a közérthetőségre, valamint a 

magyar nyelv szerinti kiejtésnek való megfelelésre kell törekedni. 
 (2) A helytörténeti vonatkozásokra, valamint az elnevezés és a közterület 

megjelenésének összhangjára figyelemmel kell lenni. 
 (3) Törekedni kell arra, hogy az ugyanabban a településrészben található és 

hasonló beépítettségű közterületek egy adott fogalomkörből származó 
néven kerüljenek elnevezésre.   

 
4. § (1) Élő személyről nem lehet közterületet elnevezni.  
 (2) Kiemelkedő, köztiszteletben álló személyről annak halála után 20 év 

elteltével lehet közterületet elnevezni. 
 
5. § (1) Ha településrendezés vagy beépítés következtében valamely közterület több 

részre osztódik, és így egységes közterületként megszűnik, az újonnan 



létrejött közterületet el kell nevezni. A közterület eredeti nevét az eggyel 
kezdődő házszámú közterületszakaszon kell meghagyni. 

 (2) Ha településrendezés vagy beépítés miatt a közterület megszűnik, akkor 
annak elnevezését – külön képviselő-testületi döntés nélkül – megszűntként 
kell nyilvántartani a közterületek jegyzékében. 

 
6. §   Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helytörténeti 

szempontból jelentős közterületneveket védetté nyilváníthatja. A védett név 
nem változtatható meg. A védett közterületneveket a településről készült 
térképen eltérő színnel kell jelölni. 

 
7. § (1) A község közterületeinek elnevezését jegyzékbe (közterületek jegyzéke) kell 

foglalni és a műszaki nyilvántartásban rögzíteni kell. 
 (2) A közterületek jegyzéke tartalmazza: 

a) a közterület nevét, 
b) a közterület jellegét, és  
c) a közterülethez tartozó helyrajzi számokat. 

 (3) A közterületek jegyzékébe vett közterületneveket teljes alakjukban kell 
használni. 

 
8. § (1) A települést ábrázoló térképek elkészítése során a rendelet szabályait 

alkalmazni kell.  
 (2) A települési információs rendszerbe tartozó térképek elkészítése során a 

közterületek jegyzékének tartalma és a műszaki nyilvántartási térkép az 
irányadó.  

 
9. § (1) A közterületek házainak számozása az utca egyik végétől indulva egytől 

kezdődően növekszik. 
 (2) A vonalszerű közterületeknél a számozás irányába haladva, a jobb oldalon a 

páratlan számokból, baloldalon a páros számokból kell a házszámot képezni.  
 (3) A csak egyik oldalon beépíthető közterületek telkei és a foltszerűen beépített 

területek folyamatosan számozhatóak.  
 (4) A számozást a központ felől becsatlakozó közterület jobb oldalánál kezdve 

az óramutató járásával ellentétes irányban kell végezni.  
 (5) Amennyiben – a közterületnek a nyilvántartásba vett házszámokkal 

rendelkező szakaszán történő telekalakítás, beépítés, vagy a házszámok 
egyéb okból történő rendezése miatt a közterület, közterületszakasz jelentős 
részének átszámozására lenne szükség – az átszámozás elkerülése 
érdekében az érintett házszámokat az abc szerinti nagybetűkkel történő 
alátöréssel kell megkülönböztetni (pl. 1/A, 1/B, 1/C). A házszámozás 
folyamatosságát telekösszevonás után is biztosítani kell. Az összevonást 
követően a kialakuló telket a házszámok együttes megjelölésével (pl. 1-2.) 
kell ellátni. 

 (6) A házszámozással kapcsolatos döntés előkészítése során a várható 
telekállapotot is figyelembe kell venni. Ebben az esetben az 
ingatlanmegosztás után válik a számozás folyamatossá.  

 



10. § (1) A közterületek elnevezését tartalmazó táblákat (továbbiakban: utcanév 
táblákat) a közterület elején, végén és minden betorkolló közterületnél el 
kell helyezni. 

 (2) Az utcanév tábla szövege a közterületek jegyzékében szereplő írásmóddal 
megegyezik. 

 (3) Új közterület elnevezését tartalmazó utcanév táblát, valamint a közterület 
elnevezésének megváltoztatása után az új utcanév táblát az ingatlan- 
nyilvántartási átnevezést követően három hónapon belül el kell helyezni. 

 (4) A közterület elnevezésének megváltoztatása után a régi utcanév táblát átlós 
áthúzással - amely nem zavarja az olvashatóságot - a közterületen az (1) 
bekezdésben meghatározottak szerint legalább egy, de legfeljebb három 
évig meg kell tartani. A megszűnt elnevezést tartalmazó utcanév táblát az 
új utcanév tábla kihelyezésével egyidejűleg kell a megszűnést jelző jelöléssel 
ellátni.  

 
11. §  (1) Közterület elnevezésére és a közterületek jegyzékében szereplő elnevezés 

megváltoztatására a településen lakóhellyel rendelkező személy és a 
településen székhellyel rendelkező társadalmi szervezet tehet javaslatot. 

        (2) A kialakított közterület elnevezésére és a közterületek jegyzékében szereplő 
elnevezés megváltoztatására vonatkozó javaslatot az Utcanévi 
Munkacsoport készíti elő. 

 
12. §  (1)  Az Utcanévi Munkacsoport elnökből, titkárból és tagokból áll. 
 (2)  A munkacsoport elnöke a polgármester.  
 (3)  A Munkacsoport titkára a Polgármesteri Hivatal építéshatósági feladatokat 

ellátó szervezeti egységének jegyző által felkért munkatársa. 
 (4)  A Munkacsoport tagjait a polgármester kéri fel. 
 
13. § (1) A Munkacsoport saját működési rendet alakít ki az elnök vezetésével. 
 (2) A Munkacsoport közterület elnevezésére vonatkozóan névtani, helytörténeti, 

stilisztikai, művelődéstörténeti szempontok alapján, és a helyrajzi 
viszonyokat figyelembe véve tesz javaslatot.  

 
 14. §  (1) A közterület elnevezésével, a közterületek nevének megváltoztatásával 

kapcsolatos költségek (utcanév táblák elhelyezése, közterületi tájékoztató 
elemek elhelyezése, cseréje) fedezetének biztosításáról az Önkormányzat az 
éves költségvetési rendeletben gondoskodik.  

 (2) Az ingatlan-nyilvántartási átnevezés után, három hónapon belül az 
utcanévtábla elkészíttetése, felszerelése, az egységes házszámtáblák 
elkészíttetése, a megszűnő közterületnevek tábláinak átlós áthúzása, 
eltávolítása a Polgármesteri Hivatal településüzemeltetési feladatokat ellátó 
szervezeti egységének feladata. 

 
15. §  (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 

Fiskál János  dr. Mohos Gábor 
polgármester  jegyző 



Záradék: 
 
A rendeletet 2014. szeptember 11. napján kihirdettem. 
A rendelet 2014. szeptember 12. napján lép hatályba. 
 
 
 

 dr. Mohos Gábor 
 jegyző 

 
 


