
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

 

8/2010. (III.30.) önkormányzati 

r e n d e l e t e  

 

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 

1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében a közterületek 

elnevezéséről és a házszámozás rendjéről a következőket rendeli el:1 

 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § (1) Várpalota város közigazgatási területén új közterületet elnevezni, illetve a közterület 

elnevezését megváltoztatni, valamint új házszámot megállapítani, illetve a korábban megállapított 

házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet. 

(2) E rendelet alkalmazásában: 

1. „Utca”: a település beépíthető területén lévő közterületek megkülönböztetésére szolgáló különböző 

fogalmak – így különösen: utca, út, közút, útgyűrű, udvar, köz, sor, fasor, sétány, feljáró, lépcső, tér, 

köztér, liget, kert, park, közpark stb. – összefoglaló gyűjtőneve. 

2. „Városrész”: az utcánál nagyobb, de a település egészénél kisebb területi egység, amely magában 

foglalja Inota településrészt, az egyéb városrészeket, lakónegyedeket és –telepeket, köztereket és más 

területi egység csoportokat is. 

3. Házszámozás: az utcára néző, illetve főbejáratával arra nyíló épületek, továbbá a beépíthető telkek 

meghatározott rend szerinti egyedi számozása, amely lehetővé teszi egyéni megkülönböztetésüket. 

(3) A (2) bekezdés 1. pontjában fel nem sorolt utótagok, valamint a (3) bekezdés 2. pontja szerinti 

városrész elnevezések hivatalos közigazgatási címként nem használhatók, illetve nem tüntethetők fel. 

 

 

2. Az utcák és városrészek elnevezésének szabályai 

 

2. § (1) Valamennyi egyedi azonosítást és ezért önálló elnevezést igénylő utcát el kell nevezni, a 

település különféle területeinek megkülönböztetése, az egyértelmű tájékozódás és az idegenforgalmi-

turisztikai célú helyi mozgás elősegítése céljából. 

(2) Nem kell nevet adni azoknak az utcáknak, amelyekhez kapcsolódó ingatlanok elnevezése másik 

utcában már megtörtént. 

(3) Az utcanévben a névadó személy teljes családi neve mellett az utónevet vagy az utónév rövidítését 

– az utónév kezdőbetűjét és pontot – is használni kell.   

(4) Valamennyi házszámnak valamely utcához kell kapcsolódnia, viszont az utcanevek használhatók 

házszámok nélkül is. 

(5) A lakótelepi beépítettségű városrészeknek is lehetőleg utca szintű elnevezést kell biztosítani, 

kivéve a Készenléti lakótelepet. 

(6) Az elágazó, több ágú utcákat áganként kell elnevezni, és az ettől eltérő elnevezési módokat 

lehetőleg meg kell szüntetni. 

 

3. § (1) Ha a településrendezés keretében olyan területrészt építenek be, ahol korábban nem léteztek 

utcák, vagy a meglévő terület területrendezési besorolását alapvetően megváltoztatják, akkor az új 

utcaneveket a rendezési tervnek és a jogszabályoknak megfelelő telekalakítási terv jóváhagyásától 

számított 3 hónapon belül kell meghatározni. A rendezési tervnek – indokolt esetben – olyan 

                                                           
1 Módosító rendeletek és hatálybalépésük: 

29/2013. (XI.04.)  2013.11.05. 

19/2015. (IX.29.)  2015.10.01. 



tájékoztatási célú, informatív tervlapot is tartalmaznia kell, amely az elnevezést igénylő utcákat a 

hozzájuk tartozó házszámokkal együtt tartalmazza. 

(2) Az elnevezéssel rendelkező utca természetbeni folytatásaként nyíló új utcaszakasz – külön eljárás 

nélkül – a meghosszabbított utca elnevezését kapja meg. 

 

4. § (1) Az ugyanazon városrészben található, városképi szempontból hasonló megjelenésű utcák 

esetében ajánlatos az új utcákat az adott földrajzi, történelmi, helytörténeti stb. fogalomkörből eredő 

elnevezéssel ellátni. 

(2) Élő személyről tilos utcát elnevezni. 

(3) A település lakossága számára kiemelkedő személyről annak halála évét követő 20 év eltelte után 

lehet utcát elnevezni. Kivételes esetben, egyedi elbírálás alapján a Képviselő-testület az elhunyt 

személyről a 20 évi időtartam letelte előtt is nevezhet el utcát (közterületet), ha az elnevezéshez 

jelentős közérdek fűződik.  

(4) Az elő- és utótagjukban vagy csak az utótagjukban azonos utcanevek, továbbá az alakilag hasonló 

utcanevek adását – mivel ezek összetévesztésre alkalmasak – kerülni kell. Ez a szabály nem 

vonatkozik a kifejezetten az érintett területek összetartozását hangsúlyozó névpárokra (pl. Batthyány 

Lajos utca, Batthyány Lajos tér). 

(5) Nyelvtanilag hiányos szerkezetű elnevezés utcanévként nem adható. Az idegen nyelvből eredő, 

nehezen kiejthető vagy mesterkélt szavakat az elnevezésnél kerülni kell. 

(6) Római vagy arab szám utcanévként vagy utcanévben – annak részeként (tagjaként) – nem 

szerepeltethető. 

 

5. § (1) Az utcanév kiválasztásánál előnyben kell részesíteni a magyar nemzeti kultúra, történelem és 

nyelv szavait, kifejezéseit és személyneveit. Az utcanév kiválasztása és alkalmazása során a magyar 

nyelvtan szabályai szerinti nyelvhelyességre, tömörségre és közérthetőségre maradéktalanul törekedni 

kell. 

(2) Az elnevezés kiválasztásánál a település helyi vonatkozásaira, illetve az elnevezés és az utcakép 

belső összhangjára is figyelemmel kell lenni. 

(3) A település közigazgatási területén egy utcanév – egyidejűleg – csak egyszer alkalmazható. 

 

 

3. Az utcanevek használata és az elnevezés megváltoztatása 

 

6. § (1) A műszaki nyilvántartásba vett utcaneveket teljes alakjukban kell használni. 

(2) Az utcaneveket alkotó szavak (nevek) helyesírását nem szabad megváltoztatni, azokat rövidíteni is 

csak a magyar helyesírás szabályai szerint lehet. 

(3) Várpalota Város Önkormányzata a helytörténeti szempontból kiemelkedő vagy jelentős 

utcaneveket védetté nyilváníthatja. A védelemben részesült utcanév nem változtatható meg. A védett 

utcaneveket a településről készült térképeken megkülönböztető színnel (jelöléssel) kell megjelölni. 

 

7. § (1) Ha a településrendezés vagy új beépítés következtében valamely utca több elkülöníthető részre 

tagolódik és emiatt egységes utcaként megszűnik létezni, akkor az elkülönült résznek más (új) 

elnevezést lehet adni. Ez esetben az utca eredeti nevét – lehetőség szerint – az 1-gyel kezdődő 

házszámú utcaszakaszon (útszakaszon) meg kell hagyni. 

(2) Ha a városrendezés, beépítés vagy valamely más területhez csatolás miatt az utca megszűnik, 

annak elnevezését törölni kell az utcanévjegyzékből. 

(3) A törölt utcanév csak akkor adható ki ismét, ha ugyanott (az érintett területrészen) új utcát 

alakítanak ki. 

 

4. Az utcanevek nyilvántartása 

 

8. § (1)2 A település közterületeinek (utcáinak) elnevezéséről és a városrészek nevéről nyilvántartást 

(jegyzéket) kell vezetni. Az utcanévjegyzéket és az utcanévjegyzék adatainak megfelelő műszaki 
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nyilvántartást a Polgármesteri Hivatal építésügyi hatósági feladatait ellátó szervezeti egysége vezeti.  

(2) Az utcanévjegyzék a következő adatokat tartalmazza: 

a) az utca sorszámát 

b) postai irányítószámát 

c) az utca nevét 

d) az utca jellegét 

e) a jegyzékbe vétel érvényességének kezdő időpontját. 

 

(3) A műszaki nyilvántartás tartalmazza: 

a) a település megnevezését, külön feltüntetve Inota és a Készenléti lakótelep megnevezését 

b) a postai irányítószámot 

c) az utca nevét, jellegét 

d) a ház számát 

e) egyéb helymegjelölést (szükség szerint) 

f) helyrajzi számot 

g) a változás előtti utcanevet és házszámot. 

 

(4) Az utcanévjegyzék mellékletét képezi az önkormányzati képviselő-testületi határozatok alapján 

vezetett és folyamatosan korrigált térképi nyilvántartás, amelyen az utcák nevét, az épületek 

körvonalát és a számozást be kell jelölni. A térképészeti nyilvántartást a Polgármesteri Hivatal 

építésügyi hatósági feladatokat ellátó szervezeti egysége vezeti. 

 

 

5. A házak és rendeltetési egységek számozásának rendje 

 

9. § (1) Új utca esetében az ingatlanokat – az épületeket és a beépítetlen telkeket – a közterületről 

(utcáról) jól látható módon, utcánként egységes megjelenésű, az utca nevét is tartalmazó 

házszámtáblával kell ellátni. 

(2) Az utcák házainak, rendeltetési egységeinek számozása (arab számmal jelölve) 1-gyel kezdődik és 

– a logikus megközelítést figyelembe véve – a település központjától távolodva, kifelé növekszik. 

(3) A vonalszerű utcáknál a számozás irányában haladva az utca jobb oldalán a páratlan, bal oldalán a 

páros házszámok találhatók. 

(4) A csak az egyik oldalon beépíthető utcák telkei folyamatosan számozhatóak. A foltszerűen 

beépített területek számozása is folyamatos. A számozást a központ felől becsatlakozó utca jobb 

oldalánál kezdve az óramutató járásával ellentétes irányban kell elvégezni. 

(5) Amennyiben az utcának a nyilvántartásba vett házszámokkal rendelkező szakaszán történő 

telekalakítás, beépítés vagy a házszámok egyéb okból történő rendezése miatt az utca, utcaszakasz 

jelentős részének átszámozására lenne szükség, az átszámozás elkerülése érdekében az érintett 

házszámok arab számmal történő alátöréssel (pl. 1/1, 1/2, 1/3 stb.) megkülönböztethetők. A 

házszámozás folyamatosságát telekösszevonás után is biztosítani kell, oly módon, hogy – az 

összevonás után – a korábban önállóan használt házszámokat együtt, kötőjellel feltüntetve kell 

alkalmazni (pl. Kinizsi Pál utca 24-26. szám). 

(6) A házszám megállapítása és kiosztása során a várhatóan kialakuló telekállapotot is figyelembe kell 

venni. Ebben az esetben a házszámozás az ingatlan (telek) megosztása után válik folyamatossá. 

 

10. § (1) Több lépcsőházas épületek (pl. nagyobb társasházak) esetében a lépcsőházakat, sorházas 

jellegű épület esetében a rendeltetési egységeket önálló házszámmal kell megkülönböztetni. 

(2) Az épületben lévő önálló rendeltetési egységek (pl. lakás) megjelölésénél: 

a) a szintek vonatkozásában a magasabb szintű jogszabály – az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) – erre vonatkozó fogalom-

meghatározását kell alkalmazni, 

b)3 a föld felszíne alatt elhelyezkedő szinteket fentről lefelé haladva az alagsor szót követően 1-től 

emelkedő sorrendű arab számokkal kell megjelölni, 
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c) a földszinttől kezdődően folyamatosan emelkedő számmal jelölendők a rendeltetési egységek olyan 

módon, hogy a szám előtt a földszint (fsz.), emelet (em.) megjelölés szerepel. Ebből a szempontból a 

tetőtéri egység is emeletnek minősül. 

d) A rendeltetési egységeket a közös helyiségből (lépcsőházból) kiindulva az óramutató járásával 

ellentétes irányban, folyamatosan növekvő sorrendben kell számozni. 

 

6. Az utcanevek feltüntetése 

 

 

11. § (1) Az utcanévtáblákat az utca elején, végén és minden betorkolló utcánál el kell helyezni. 

(2) Az utcanévtábla szövegének az utcanévjegyzékben (nyilvántartásban) szereplő írásmóddal meg 

kell egyeznie. 

(3)4 Névváltozás esetén a megszűnt utcanév névtábláját átlós vonallal történő áthúzással – olvasható 

módon – legalább 1 évig az eredeti helyén meg kell őrizni. Az áthúzást tartalmazó névtáblát 2 év után 

el kell távolítani az épületről vagy közterületről. A változás feltüntetésével és az időközben megszűnt 

utcanév áthúzott névtáblájának eltávolításával kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Kabinet Iroda 

(a továbbiakban: Iroda) látja el. 

(4) Az utcanév- és házszámtáblákat az épület homlokzati (felületi) díszítésével és más közérdekű 

táblákkal (pl. közlekedési és közműjelzésekkel, műemléki védettséget jelző táblákkal, emléktáblákkal, 

képzőművészeti alkotásokkal, földmérési és egyéb jelekkel, jelzésekkel, feliratokkal) összhangban kell 

elhelyezni. 

(5)5 Az új utcák névtábláit legkésőbb a névadást követő 3 hónapon belül el kell helyezni. Az új utcák 

névtábláinak elhelyezéséről az Iroda gondoskodik. 

 

 

7. Hatásköri és eljárási szabályok 

 

 

12. §6 (1) Az utcák (közterületek) elnevezésére és az utcanévjegyzékbe felvett nevek 

megváltoztatására a polgármester által felkért helytörténész tesz javaslatot, amit a polgármester 

Képviselő-testület elé terjeszt. 

(2) Új utcák kialakítása esetén a névadási igényt a rendezési terv vonatkozó tervlapja tartalmazza, 

melynek meglétéről a városi főépítész gondoskodik. 

(3) A felkért helytörténész elsősorban helytörténeti, művelődéstörténeti, névtani és stilisztikai 

szempontok alapján, a kialakult helyrajzi viszonyokra és a névhasználat gyakorlata során várható 

körülményekre figyelemmel tesz javaslatot az elnevezésre. 

 

13. §7 
 

14. §8 Az épületek (házak) és a rendeltetési egységek házszámozását, illetve egyedi számozását a 

Képviselő-testület által – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

41.§ (4) bekezdése alapján – átruházott hatáskörben a polgármester hatósági határozatban állapítja 

meg. A házszámozást és az egyedi számozást megállapító határozatot a Polgármesteri Hivatal 

építésügyi hatósági feladatokat ellátó szervezeti egysége készíti elő kiadmányozásra. 
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8. A névadással és a házszám feltüntetésével felmerülő költségek viselése 

 

 

15. § (1) A névadással, névváltozással kapcsolatos költségek fedezetét – a házszámtábla költségei 

kivételével – Várpalota Város Önkormányzata az éves költségvetés terhére biztosítja. 

(2)9 Az új utcák névtábláinak megrendeléséről, elkészíttetéséről, felszereléséről és a megszűnő 

utcanevek névtábláinak eltávolításáról az Iroda gondoskodik. 

(3)10 Új utca esetében a házszámtábla árát és a felszerelés költségeit az érintett ingatlantulajdonos vagy 

– tulajdonosok viselik. Ugyancsak az érintett ingatlan tulajdonosa vagy tulajdonosai viselik az elavult, 

elhasználódott vagy cserére szoruló házszámtábla kicserélésének költségeit. 

(4)11  

  

16. § Ez a rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba. 
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