
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

2013. január 1-én lépett hatályba az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi 

rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő 2012. évi CLXVII. törvény. A törvény 

alapján közintézmény, vagy közterület sem viselheti olyan személy nevét, továbbá cég, civil 

szervezet, sajtótermék elnevezésében nem szerepelhet olyan személy neve, aki a XX. századi 

önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében, vagy fenntartásában vezető 

szerepet töltött be.  

Balatonakarattya község közigazgatási területén a - törvényjavaslat mellékletében felsorolt - XX. 

századi önkényuralmi politikai rendszerrel közvetlenül összefüggésbe hozható utcanév: a Ságvári 

Endre utca neve. 

A kormányhivataltól 30 napos határidő módosítást kértünk, amit részünkre engedélyezett. 

 

303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 

a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról 

 

A névmegállapítás, névváltoztatás és véleményezés követelményei 

5. § (1) A hivatalos földrajzi nevek megállapításakor figyelemmel kell lenni a helyi lakosság élő 

névhasználatára, a települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat, az egyéb szervezetek 

véleményére, továbbá a természet- és társadalomtudományok eredményeire, a történelmi 

hagyományokra, különösen a helytörténeti kutatásokra, az elpusztult települések nevére, ezen kívül 

a földrajzi környezetre, a mező- és erdőgazdasági művelési szerkezetre, a nemzetiségi viszonyokra, 

a nyelvi és nyelvhelyességi követelményekre. A nyelvhelyességi követelmények magukba 

foglalják a mindenkori akadémiai helyesírás követését és az arra épülő szabályok betartását. 

(2) A 2. § (3) bekezdés a)-i) és k) pontjában, valamint a (4) bekezdésben felsorolt földfelszíni 

részletek élő személyről - a tanyák kivételével - nem nevezhetők el. A közterületek elnevezésére e 

kérdésben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(3) Amennyiben törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a hivatalos földrajzi 

nevek - a közterületnév kivételével - megváltoztatására akkor kerülhet sor, ha az azonos hangzású 

hivatalos földrajzi nevek zavart keltőek és a névazonosság másként nem kezelhető, ha a 

névhasználatban kimutatható változás következett be, ha a névvel jelölt mesterséges létesítményt 

megváltoztatták vagy átalakították, vagy ha a névhasználat a közérdek szempontjából nem 

megfelelő. A történelmi hagyományokat őrző nevek nem változtathatóak meg. A közterületek 

elnevezésére e kérdésben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezéseit 

kell alkalmazni. 

(3a) A közterület elnevezése - a közterületjelleg nélkül, de a szóközöket beleszámítva - ötven 

betűhelynél hosszabb nem lehet. 

(3b) Két közterületnevet összetéveszthetőnek kell tekinteni, ha 

a) csak a birtokos eset jelének meglétében vagy hiányában különböznek, 

b) csak ragozásban különböznek, 

c) ugyanannak a névnek egybe- és különírott formájú változatai, 

d) ugyanannak a szónak rövidített és teljes kiírású változatai és másban nem különböznek, 

e) ugyanannak a szónak másféle írásmódú változatai és másban nem különböznek. 

 



 
 

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tegye meg javaslatát az új 

utcanévre. A javaslatot el kell juttatni a lakosokhoz, akik egy adott határidőre vissza kell juttassák 

véleményüket. A képviselő-testület ezután hoz határozatot az új utcanévről.  

 

Balatonakarattya, 2015. március 17. 

 

         Polgár Beatrix 

                jegyző 

 

 

 

 

 

 


