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Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017 (X.31.) önkormányzati 

rendelete 

a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló 

kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól 

Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

51. § (5) és 143. § (3) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és 

szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 

hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 39. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I. Fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A rendelet célja hatálya 

1. § 

A rendelet célja, hogy Zákányszék község közigazgatási területén egységesen szabályozza a község 

bel- és külterületén kialakult, vagy kialakuló településrészek, közterületek nevének 

megállapításához, megváltoztatásához, a házszámok megállapításához, megváltoztatásához, 

valamint a név- és házszámtáblák elhelyezéséhez fűződő hatásköröket, feladatokat, jogokat és 

kötelezettségeket. 

2. § 

A rendelet hatálya a Zákányszék község közigazgatási területén található közterületekre, 

magánutakra és a központi címregiszterről és a címképzésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: KCR) 2. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlanokra terjed ki. 

2. Értelmező rendelkezések 

3. § 

Az e rendelet alkalmazásában használt fogalmakra Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.), az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, valamint a magyarországi hivatalos földrajzi 

nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007 (XI.14) Korm. rendeletben és a KCR-

ben szabályozott fogalom-meghatározások az irányadók. 

II. Fejezet 

A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

1. A közterületek elnevezésének általános szabályai 

4. § 
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(1)
1
 A közterületek elnevezése során az Mötv. 14/A. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 

(2)
2
 A közterület elnevezése előtagként a közterület nevéből, és utótagként a közterület jellegére 

utaló meghatározásból (út, utca, tér, köz, sor stb.) áll. 

(3) Az új közterület nevét, annak létrejöttét követő hat hónapon belül meg kell állapítani. 

(4) Ha egy közterület a településrendezés következtében több részre tagozódik, az elkülönült 

részeknek – az elkülönüléstől számított hat hónapon belül – más nevet kell adni. 

(5) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként kialakított új közterületrész külön elnevezési 

eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel. 

5. § 

(1) Az új elnevezések betűkkel vagy számjegyekkel nem helyettesíthetők. 

(2) Meglévő közterület nevét az új elnevezéseknél felhasználni nem lehet. 

(3) Az idegen eredetű és nehezen kiejthető szavakat az elnevezéseknél kerülni kell. 

(4) A közterület nevének megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra – 

különös tekintettel Zákányszék település helyi hagyományaira –, a földrajzi környezetre és a 

nyelvhelyességi követelményekre. 

2. A közterületek elnevezésének eljárási szabályai 

6. § 

(1) A közterület elnevezése és az elnevezés megváltoztatása a képviselő-testület hatáskörébe 

tartozik. 

(2) A közterület elnevezésére, valamint a már elnevezett közterület nevének megváltoztatására (a 

továbbiakban együttesen: közterület elnevezése) javaslatot tehet 

a) a polgármester, 

b) a helyi önkormányzati képviselő, 

c) a képviselő-testület bizottságának tagja, 

d) a Zákányszék községben bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár, 

e) a Zákányszék községben székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy. 

(3) A közterület elnevezésre irányuló javaslatnak tartalmaznia kell az elnevezni kívánt közterület 

pontos behatárolását, a javasolt elnevezést és annak indokolását. A közterület elnevezésének 

megváltoztatására irányuló javaslatban szerepeltetni kell a megváltoztatandó közterület elnevezését, 

a javasolt új elnevezést és a változtatás szükségességének indokolását. 

(4) A közterület elnevezése tárgyában meghozandó döntés előtt a javaslatot legalább 15 napra a 

helyben szokásos módon közzé kell tenni annak érdekében, hogy arról a település lakossága 

                                                 

1 A 4. § (1) bekezdése a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 17.) önkormányzati 

rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. 

2 A 4. § (2) bekezdése a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 17.) önkormányzati 

rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. 
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véleményt nyilváníthasson. A beérkezett véleményeket a képviselő-testülettel ismertetni kell, 

azonban az állampolgárok véleményének a képviselő-testület döntésére kötelező ereje nincs. 

(5) A közterület elnevezése tárgyában a képviselő-testület egyszerű többségű határozattal dönt. 

(6) A közterület elnevezése tárgyában hozott döntést a helyben szokásos módon, valamint a 

település honlapján közzé kell tenni, továbbá a döntésről tájékoztatni kell az érintett közterületen 

lakcímmel rendelkező személyeket, az érintett ingatlantulajdonosokat, az illetékes hatóságokat és 

szolgáltatókat, így különösen: a kormányhivatalt, a járási hivatalt, a címképzésért felelős szervet, a 

cégbíróságot, a rendőrkapitányságot, a katasztrófavédelmet, a mentőszolgálatot, a 

közműszolgáltatókat, valamint a postát. 

3. Közterület elnevezése személyről 

7. § 

Személyről közterületet elnevezni halála után legalább 25 év elmúltával lehet. 

8. § 

(1) Közterület olyan személyről nevezhető el, aki 

a) a nemzet történelmében, kulturális, sport, művészeti, tudományos életében kiemelkedő 

jelentőségű személyiség, 

b) a társadalmi élet egyéb területén hozott létre az ily módon történő megörökítésre méltó 

életművet, 

c) a település érdekében meghatározó jelentőségű tevékenységet végzett, hozzájárult annak 

fejlődéséhez, 

d) külföldi személyként szerepet játszott a település fejlődésében, történelmében, vagy életműve 

egyetemes jelentőségű. 

(2) A közterület elnevezésének - a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - meg kell egyeznie a 

személy által használt családi és utónévvel. 

(3) Közterület elnevezéseként csak a családi név akkor adható, ha a személy általában így ismert 

vagy az elnevezés egy családról történik. 

(4) Közterület elnevezéseként adható a személy felvett neve, vagy a foglalkozásával, hivatásával 

kiegészített neve, ha a személy általában így ismert. 

III. Fejezet 

A MAGÁNUTAK ELNEVEZÉSÉNEK SZABÁLYAI 

9. § 

(1) Magánút elnevezésére csak a KCR 13. § (2) bekezdésében meghatározott feltétel teljesülése 

esetén kerülhet sor. 

(2) A magánút elnevezésére, elnevezésének megváltoztatására (a továbbiakban együtt: magánút 

elnevezése) e rendelet 4-8. §-ban foglalt rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a 

magánút elnevezésére a magánút tulajdonosa is javaslatot tehet, valamint a magánút elnevezése 

tárgyában meghozandó döntés előtt - amennyiben a javaslatot nem a magánút tulajdonosa tette – ki 

kell kérni a magánút tulajdonosának véleményét is. 
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IV. Fejezet 

A HÁZSZÁMOZÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

10. § 

(1) A házszámozás az utcának, útnak, sornak, köznek, stb. (a továbbiakban együtt: utca) a település 

központjához közelebb eső végétől indul. 

(2) Az utcában a páratlan oldalon 1-től, a páros oldalon 2-től kezdődően valamennyi, a főbejáratával 

az adott utcára csatlakozó telket (ingatlant) házszámmal kell ellátni. 

(3) Az utcában - az utca elejétől a házszámok emelkedő irányába nézve - bal oldalon vannak a 

páros, és jobb oldalon a páratlan házszámmal ellátott ingatlanok. 

(4) Egyoldali beépítésű utcákban folyamatos számozás alkalmazható, de kizárólag akkor, ha 

településrendezési vagy egyéb okból a másik oldal beépítése, ott telkek kialakítása nem lehetséges. 

(5) A tér, a park és más körszerű számozást igénylő közterületen a telkek házszámozása – a 

településközponthoz legközelebb eső becsatlakozó közterületet alapul véve - a jobb oldalon 1-től 

kezdődően folyamatosan halad az óramutató járásával ellentétes irányba 

(6) Az (1)-(5) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő közterületek 

házszámozását nem érintik. 

(7)
3
 Saroktelek esetében csak annak az oldalnak kell házszámot megállapítani, amelyen a gyalogos 

közlekedésre alkalmas kapubejárat van. 

11. § 

Amennyiben az ingatlan közterületről közvetlenül nem, csak másik telken keresztül közelíthető 

meg, a házszámot a következők szerint kell képezni: az ingatlan megközelítését szolgáló telek 

házszáma, mint alapszám után szóköz kihagyása nélkül a „/” jel, majd szóköz kihagyása nélkül a 

magyar abc ékezet nélküli, egytagú nagybetűi sorrendben A-tól Z-ig a telkek számától függően. 

12. § 

(1) Telekmegosztás esetén az újonnan kialakuló telkek közül a közterület házszámainak kezdő 

sorszámához legközelebbi telek házszáma az addigi alapszám marad. Az eredeti telekből kialakuló 

többi telek házszámát a következők szerint kell képezni: az alapszám után szóköz kihagyása nélkül 

a „/” jel, majd szóköz kihagyása nélkül a magyar abc ékezet nélküli, egytagú nagybetűi sorrendben 

A-tól Z-ig a telkek számától függően. 

(2) Telekösszevonás esetén a kialakuló új telek házszámát az összevont telkek házszámából 

kötőjellel összekapcsolva, a számok emelkedő sorrendjét megtartva kell képezni. Kettőnél több 

telek összevonása esetén az új telek házszámát az összevont telkek közül a legalacsonyabb és a 

legmagasabb házszámának kötőjeles összekapcsolásával kell képezni. 

(3) Az azonos telken található valamennyi épületet, pincét, önálló rendeltetési egység azonosítóját a 

KCR-ben foglaltak szerint kell megállapítani. 

                                                 

3 A 10. § (7) bekezdését a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 17.) 

önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be. 
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13. § 

(1) A már megállapított házszámok megváltoztatására (átszámozás) olyan rendezetlen állapot 

megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok egyedi azonosítását akadályozza. 

(2) Amennyiben a közterületnek a nyilvántartásba vett házszámokkal rendelkező szakaszán 

telekalakítás, beépítés, vagy a házszámok egyéb okból történő rendezése miatt a közterület, 

közterületszakasz jelentős részének átszámozására lenne szükség, — az átszámozás elkerülése 

érdekében — az elnevezni kívánt új ingatlanhoz legközelebb eső házszám után szóköz kihagyása 

nélkül a „/” jel, majd szóköz kihagyása nélkül a magyar abc ékezet nélküli, egytagú nagybetűi 

sorrendben A-tól Z-ig kell megállapítani a házszámot. 

13/A. §
4
 

(1) Az ingatlan házszámát a jegyző határozattal állapítja meg. 

(2) A házszám-megállapításra irányuló eljárás írásbeli kérelem alapján, valamint hivatalból indulhat. 

(3) Több ingatlant érintő házszám-megállapítás közterületenként egy határozatban történik. 

(4) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon 

túl közölni kell az ingatlan- vagy lakcímnyilvántartó hatóságokkal.  

(5) A házszám-megállapítással kapcsolatos eljárásban – az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel – 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény előírásait kell alkalmazni. 

V. Fejezet 

KÖZTERÜLET NÉVTÁBLÁK ÉS HÁZSZÁMTÁBLÁK ELHELYEZÉSE 

1. Közterület névtáblákkal kapcsolatos rendelkezések 

14. § 

(1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni. 

(2) A közterület névtáblák kihelyezése, karbantartása, jól láthatóságának biztosítása, szükség esetén 

cseréje, pótlása Zákányszék Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) feladata. 

(3) Amennyiben a közterület névtáblát csak a magántulajdonú telken belül (pl. az épület falára) 

lehet elhelyezni, a jól láthatóság követelményéről a tulajdonos gondoskodik. Karbantartási, pótlási 

igény felmerülése esetén legkésőbb 8 napon belül erről értesíti az Önkormányzatot. 

15. § 

(1) A közterület névtáblát a közterület kezdetén, végén, valamint az útkereszteződéseknél kell 

kihelyezni. 

(2) A közterület névtáblát a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön 

tartószerkezeten kell elhelyezni. 

                                                 

4 A 13/A. §-t a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete 

3. §-a iktatta be. 
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(3) A közterület névtábla kihelyezését a névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy 

egyéb jogszerű használója tűrni köteles. 

(4) A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat, a 

változásról szóló döntést követő egy évig, piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. 

Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy az alatt kell elhelyezni. 

2. Házszámtábla elhelyezésének szabályai 

16. § 

(1) A házszámtáblát az ingatlan közterület felé néző homlokzatán vagy a közterülettel határos 

kerítésén jól látható módon kell elhelyezni. 

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség esetén 

cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa, egyéb jogszerű használója köteles gondoskodni. 

VI. Fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

17. § 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2)
5
 

                                                 

5 A 17. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 


