
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE 46/2012. (XI.23.) sz. ÖNKORMÁNYZATI 
RENDELET 

M Á S O L A T 
Vác Város Tanácsa 

1982. évi 2. sz. tanácsrendelet a 
közterületek elnevezésérôl és a házszámozásról a régi városrészek, 

az új lakótelepek, a ligetek, a dűlôk elnevezésének megôrzésérôl, illetve 
elnevezésérôl 

/az időközi módosításokkal egységes szerkezetben/ 
 

**Vác Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV 
tv.16§ 1. bekezdésében biztosított jogkörében a közterületek elnevezéséről és a 
házszámozásról, a régi városrészek, az új lakótelepek, a ligetek, a dűlők elnevezésének 
megőrzéséről, illetve elnevezéséről szóló – többször módosított – 2/1982 sz. rendeletét 
(továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja.  
 

I. 
A közterületek elnevezése 

 
1. § 

Általános elôírások 
 

*/1/  A szabályozás szempontjából közterületnek kell tekinteni az állami és 
önkormányzati tulajdonban lévô földrészletek közül azokat, amelyeket közlekedés 
céljából bárki - a vonatkozó elôírások betartása mellett - szabadon használhat. 

 
/2/ A közterületek elnevezését a közterület közlekedési vonatkozású meghatározása 

és neve adja. 
 
*/3/ A város belterületén, a zárt jellegű településeken belül lévô közterületeket 

elnevezéssel kell ellátni. A város külterületén lévô közterületeket elnevezéssel 
lehet ellátni. 

 
/4/ A város területén azonos nevű és azonos közlekedési meghatározású közterületek 

nem lehetnek. 
 

2. § 
A közterületek elnevezésének közlekedési vonatkozási meghatározása 

 
/1/ A közterületek közlekedési vonatkozású meghatározásása a rajta lebonyolódó 

forgalom mértékétôl és milyenségétôl függ. 
 
/2/ A közterület közlekedési vonatkozású meghatározásai a következôk lehetnek:  
 - fôút:  ha az  több gyűjtôút forgalmát egyesíti, 
 
* Módosította a 14/1997.(V.20.)sz. önk.rend. 
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** Módosította a 20/2005.(VII.12.)sz. önk.rend. 
 
 
 - út:  ha az több lakóutca forgalmát vezeti le, 
 - utca: ha az csak lakóutca céljára szolgál, 
 - köz:  ha az igen rövid lakóutca, esetleg zsákutca, 
 - sor: ha az olyan közterület, amelynek csak az egyik oldalán vannak közlekedési 

szempontból kiszolgálásra szoruló földrészletek, 
 - rakpart: ha az olyan közterület, amelynek egyik határát a Duna képezi 
 - sétány: ha az olyan lakóutca, amely a város lakossága és a látogatók számára 

sétálással egybekötött pihenôhelyül szolgál és rajta átmenô járműforgalom 
tilalmazva van, 

 - tér: az olyan kiszélesített közterület, amelybe több közterület torkollik, amelyen 
belül zöldterület, esetleg középület, szobor, emlékmű állhat, 

 - park: az olyan tér, amelyen belül lévô zöldterületet pihenési célból bárki 
használhat, 

 - dűlô: az a külterületi, személyi és állami tulajdonban lévô földterület, amely 
mezôgazdasági művelésre és fásításra szolgál, 

 - lakótelep: az ami a város belterületén lévô személyi és állami tulajdonban álló 
olyan ingatlanok és közterületek egysége, melyen belül legalább 500 család lakhat, 

 - liget: ha az összefüggô zöldterület. 
 
 

3. § 
*Névadás 

 
*/1/ Közterületet, városrészt, lakótelepet, dűlőt élőlényről, tárgyról, vagy fogalomról 

lehet elnevezni. 
 
/2/ Közterület és lakótelep személyrôl történô elnevezése az illetô személy 

megtiszteltetését jelenti azzal a céllal, hogy neve az utókor számára ily módon 
megörökítésre kerüljön. Közterületet és lakótelepet, ezért tehát csak olyan nem élô 
személyrôl lehet elnevezni, aki a város, az ország, vagy a világ vonatkozásában - 
lehetôleg Vác várost is érintô - kiemelkedô érdemeket szerzett. 

 
/3/ Hatályon kívül helyezte a 2/1990.(XII. 17.)sz.önk.rend. 
 
 
/4/ Hatályon kívül helyezte a 2/1990.(XII. 17.)sz.önk.rend. 
 
 
*/5/ Amennyiben a 3. §(1) bekezdésben meghatározottak elnevezése személyről 

történik, azt az illető teljes nevével kell meghatározni. 
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/6/ Közterület csak olyan tárgyról, vagy fogalomról nevezhetô el, amelynek neve rövid 
és közérthetô. 

 
* Módosította a 20/2005.(VII.12.)sz. önk.rend. 
 
 
 
 

4. § 
Meglévô közterület elnevezésének védetté nyilvánítása,  

illetôleg megváltoztatása 
 

/1/ A közterületek meglévô elnevezései közül, azokat, amelyek az elôírásoknak 
megfelelô személyrôl vannak elnevezve, vagy elnevezésük helytörténeti 
szempontból jelentôs, illetôleg elnevezésük már gyökeresen átment a köztudatba, 
védetté kell nyilvánítani. 

 
*/2/ A meglévô közterület elnevezésének védetté nyilvánítása a Képviselô-testület 

hatáskörébe tartozik. A döntést megelôzôen be kell szerezni a Múzeumi Egyesület 
véleményét is. 

 
/3/ A védetté nyilvánított közterület elnevezéseket a jövôben nem szabad 

megváltoztatni. 
 
/4/ A meglévô, nem védett közterület elnevezéseket csak abban az esetben szabad 

megváltoztatni, ha a megfelelô személyrôl közterület elnevezés szükségessége 
merül fel, vagy megszüntetett közterület elnevezés visszaállítása helytörténeti 
szempontból indokolt. 

 
 

5. § 
A közterületek elnevezés szerinti nyilvántartása 

 
*/1/ A közterületek elnevezés szerinti folyamatos nyilvántartásáról a Városi Fômérnök 

gondoskodik. 
 
/2/ A közterületek elnevezés szerinti nyilvántartása térképbôl és betűrendes 

mutatókból áll. 
 
/3/ A közterületek elnevezés szerinti nyilvántartásának térképét olyan méretarányban 

kell elkészíteni, hogy azon a város belterülete, zárt jellegű külterületi települései 
jól áttekinthetôek és a közterületek még ábrázolhatók legyenek, elhelyezkedésük 
meghatározására (betűkkel és számokkal ellátott) hálózatot tartalmazzon, valamint 
a változások átvezetésére és arról másolatok készítésére alkalmas legyen. 
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* Módosította a 14/1997.(V.20.)sz.önk.rend. 
 
 
/4/ A közterületek elnevezés szerinti nyilvántartásának betűrendes mutatója 

tartalmazza valamennyi névvel ellátott közterületet éspedig egyenként a nevét és 
közlekedési vonatkozású meghatározását, a név védettsége esetén a védetté 
nyilvánítás határozatainak számát, esetleges elôzô nevét, a közterületet alkotó 
földrészletek hrsz.-át, valamint a térképi elhelyezésérôl a térkép hálójának érintett 
betűjelét és számát. 

 
/5/ A közterületek elnevezés szerinti nyilvántartásának másolatát, térképének és a 

betűrendes mutatónak csak a neveket és térképi elhelyezkedésére vonatkozó 
meghatározását tartalmazó kivonatot meg kell küldeni: 

 - rendôrség helyi szervének, 
 - tűzoltóság helyi szervének, 
 - MÁV állomásfônökségnek 
 - helyi postahivatalnak 
 - mentônek 
 - Dunamenti Regionális Vízmű RT-nek 
* - TIGÁZ Váci Üzemigazgatóságnak 
* - DIGITEL 2002 Rt.-nek  
* - ELMÜ Rt. Észak-Pesti Üzemigazgatóságnak 
 - Múzeumnak  
 a betűrendes mutatónak a védettségre és az elôzô elnevezésre vonatkozó 

kiegészítésre. 
6. § 

Új közterületek elnevezése 
 

/1/ Gondoskodni kell arról, hogy a város területén a fejlôdés során keletkezô 
közterületek, a belterületek növelése esetén, az ott lévô elnevezés nélküli 
külterületek elnevezést kapjanak. 

 *Új elnevezést igénylô közterületek kialakulásáról, a közterület közlekedési 
vonatkozású meghatározásának megjelölésével és a közterületrôl térkép-kivonat 
megküldésével a Városi Fôépítész köteles a Népességnyilvántartót megkeresni. 

 
*/2/ Az utcanév és településrész megállapítása a Képviselô-testület hatáskörébe 

tartozik. 
 
*/3/ Az utca és településrész elnevezési ügyek döntésre való elôkészítését a Városi 

Fômérnök végzi. 
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*/4/ A Jegyzô gondoskodik arról, hogy az utcanév és településrész megállapításáról az 
5. § 5. pontjában felsorolt szerveket, valamint a lakosságot tájékoztassa. 

 
*/5/ - (Hatályon kívül helyezte  a 14/1997.(V.20.)sz.önk.rend.) 
  
* Módosította a 14/1997.(V.20.)sz.önk.rend. 
 

7. § 
A közterületek név, házszám és emléktábláinak védelme 

 
*/1/ A tulajdonos a házszámtáblát köteles kihelyezni. Az utca- és emléktáblák ki- és 

elhelyezését a tulajdonos /kezelô, használó/ tűrni tartozik, azokon nem 
változtathat. 

 
/2/ A károkozó vagy az aki a károsodásban közrehat a kár okozásáért az általános 

szabályok szerint felel. 
 
 

II. 
Házszámozás 

8. § 
Házszámozás névvel ellátott közterület mentén 

 
/1/ Házszámmal kell ellátni a névvel ellátott közterületek mentén a névhez tartozóan 

külön-külön: 
 a./ az érintett közterületre nyíló valamennyi építési telket, még akkor is ha az 

beépítetlen, vagy közös kapubejáróval rendelkezik, 
 b./ az ugyanazon építési telken lévô valamennyi többszintes lakóépületet, ha azok 

az érintett közterületre nyílóan kapubejárattal rendelkeznek, 
 c./ az érintett közterületen lévô köz, illetve közellátási épületek. 
 
/2/ A házszámozás végrehajtása során építési teleknek kell tekinteni a város Általános 

Rendezési Tervében elôírt felhasználási módnak (lakóház, ipari, közintézmények, 
telek, stb.) megfelelô, a már kialakított építési telket, amely egy vagy több azonos 
tulajdonviszonyú földrészletbôl tevôdik össze. 

 
/3/ Ha az érintett közterület mentén fekvô földrészletbôl az elôírt felhasználási 

módnak megfelelô több építési telek alakítható ki, a földrészletnek annyi 
házszámot kell adni, amennyi építési telek azon kialakítható, vagy amennyi a rajta 
felépíthetô többszintes, önálló kapubejárattal rendelkezô lakóépületek száma. 

 
*/4/ A város belterületén a számok növekvô sorrendjének a 2. számú fôúttól a Pap B. 

utcától, a Dózsa Gy. úttól, a Köztársaság úttól, a Budapesti fôúttól és annak 
folytatásától a 2. sz. fôúttól a Duna felé, illetôleg az ellenkezô irányban és az 
Eszterházy utcától, a Széchenyi utcától, a Temetô úttól, a Gombási úttól  Budapest 



 6 

felé, illetôleg Verôce felé kell kiindulnia. A zárt jellegű külterületi településeken a 
házszámok növekvô sorrendjét a Városi Fômérnök határozza meg. 

 
 
* Módosította a 14/1997.(V.20.)sz.önk.rend. 
 
 
 
/5/ A házszámok növekvô sorrendben a páros számokat - meghatározott irányban 

haladva - a közterület bal oldalán, a páratlan számokat pedig a jobb oldalán kell 
felhasználni. 

 
/6/ Sarokteleknek annyi számozást kell adni, ahány közterületre nyílik, megjelölni 

azonban csak azt az oldalt kell, amelyen kapubejárat van. 
 
 

9. § 
Házszámozás külterületen 

 
*/1/ A város elnevezett külterületén házszámot lehet adni minden lakóépületnek. 
 
*/2/ A házszámokat egy-egy dűlôn belül külön-külön kell egytôl kiindulva adni a 

számok növekvô sorrendjében és délrôl kezdve az óramutató járásával egyezô 
irányban haladva, melyet a Városi Fômérnök határoz meg. 

 
 

10. § 
A közterületek névtáblái és a házszámtáblák 

 
****/1/ Közterületek névtáblája: 
 a./ Valamennyi névvel ellátott közterületet az elnevezést tartalmazó névtáblával 

kell megjelölni, éspedig az érintett közterület kezdetén és végén, valamint a 
közterületek keresztezôdésében a közterület mindkét oldalán legalább egy-egy 
névtábla elhelyezésével. **A névtáblán a közterület elnevezése fölött a 
településrendezési tervben meghatározott településrész nevét, az elnevezés alatt a 
közterület érintett szakaszán található házszámokat - növekedésének irányát 
nyíllal jelölve - kell feltüntetni. 

 
 b./ A közterületek névtábláin az elnevezést és a számozásokat fehér színü alapon 

fekete színű, mindenki által jól olvasható nagybetűkkel és számokkal kell írni. 
 
 c./ A közterületek névtábláit a saroképületen, annak hiányában a saroktelek 

kerítésén kell a járdaszint felett lehetôleg 3 m magasságban, a saroktól lehetôleg 1 
m távolságban, könnyen le nem szerelhetô módon elhelyezni. 
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       „Belterületen, kialakulóban lévő lakóövezetben, kerítés és épület hiányában,  
        illetve külterületen az 1.sz. melléklet szerinti fa tábla helyezendő el az ütca  
       kezdetén és végén.” 
 
 
 
 d./ A személyrôl elnevezett védett közterület elnevezése esetén a közterület 

névtáblája alatt elhelyezendô másik táblán az érintett személyrôl rövid 
fogalmazásban tájékoztatást lehet adni az út, utca elején, illetve a tér forgalmas 
részén. 

 
***e./ A 3.§ (5) bekezdésben meghatározott személynév közcélú feltüntetéséről 
(közterületi megjelenítés, térkép, stb.) a névadással egyidejűleg a Képviselőtestület 
dönt. 
 A helyi védett épületek házszámtábláit az önkormányzat helyezi ki, megkülönböztető 

jelzéssel.  
 
* Módosította a 14/1997.(V.20.)sz.önk.rend. 
**Módosította az 5/2001.(II.28.)sz.önk.rend. 
***Modosította a 20/2005.(VII.12.)sz. önk.rend 
****Kiegészítette a 36/2008.(X.17.)sz.önk.rend 

 
/2/ Házszámtáblák: 
 a./ A névvel ellátott közterületekhez tartozó épületeken és telkeken a 

házszámtábláknak csak a házszámot szabad tartalmaznia éspedig fehér színű 
alapon, fekete színű, mindenki által könnyen leolvasható számokkal. 

 
 b./ Külterületen a házszámtáblának a házszám felett mindenki által jól olvasható 

fekete színű, nagybetűkkel az érintett dűlônevet is tartalmaznia kell. 
 
 c./ A házszámtáblát az érintett épületeken, vagy kerítésen lévô kapubejárattól, a 

közterület felôl nézve jobbra, közös kapubejárat esetében mindkét oldalon 
lehetôleg 3 m magasságban kell, könnyen le nem szerelhetô módon elhelyezni. 

 
/3/ A közterület névtáblái és a házszámtáblák elhelyezésének végrehajtása: 
 
 *a./ A közterületek meglévô névtábláit a közterület név szerinti nyilvántartásában 

szereplô elnevezéssel össze kell hasonlítani és szükség esetén új táblát kell 
elhelyezni. A személyrôl elnevezett, védett közterület elnevezésének névtáblái alá 
elhelyezésre kerülhetnek a tájékoztató táblák, valamint az új vagy megváltozott 
közterület elnevezéseket tartalmazó táblák is, melynek elhelyezésérôl a 
legrövidebb idôn belül gondoskodni kell. 

 
 *b./ Az utcanévtáblák kihelyezésérôl,  karbantartásáról és pótlásáról a 

Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya gondoskodik. 
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 *c./ Az ingatlan házszámozását a Városi Fômérnök a telekalakítást engedélyezô, 
vagy elrendelô, illetve amennyiben az elôbb nem történt meg, az épület 
használatbavételét engedélyezô határozatában köteles megjelölni. 

 
 *d./ A házszámtábla beszerzésérôl, elhelyezésérôl és a továbbiakban 

karbantartásáról az ingatlannal rendelkezô köteles saját költségén a megállapítást 
követô 30 napon belül  gondoskodni. 

 
 e./ - (Hatályon kívül helyezte a 14/1997.(V.20.)sz.önk.rend.) 
 
/4/ A város belterületén belül az egyes régi városrészek nevének és a külterületen a 

dűlônevek megôrzése: 
 a./ A város belterületén az egyes városrészeknek meglévô neveik (Tabán, 

Bugundia, stb.) helytörténeti szempontból meg kell ôrizni. Ugyancsak meg kell 
ôrizni,  a város külterületén - a hely meghatározás érdekében is - a  dűlôk neveit 
is.  

 
* Módosította a 14/1997.(V.20.)sz.önk.rend. 
 
 
 
 
 b./ A megörökítéshez megfelelô méretarányú térképet kell készíteni és ezen el kell 

határolni az érintett városrészeket, dűlôket, külterületi lakott helyeket, valamint fel 
kell tüntetni elnevezésüket is. 

 *A térképet két másolattal kell készíteni. Az eredeti megôrzésérôl a Városi 
Fôépítész tartozik gondoskodni, az egyik másolatot a Múzeumnak, a másikat 
pedig a Földhivatalnak kell megküldeni. 

 
  

11. § 
 
A rendelet 2005. augusztus 01-én napján lép hatályba. 
Kihirdetéséről az SZMSZ-ben meghatározott módon a jegyző gondoskodik. 
 

Weisz György sk.   dr.Monori Balázs sk. 
              Tanácselnök    VB-titkár 
 
 
 

*Módosította a 14/1997.(V.20.)sz.önk.rend. 
    **Módosította a 20/2005.(VII.12.)sz. önk.rend 
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A másolat hiteles. 
Az alaprendelet kihírdetése 1982. január 15-én megtörtént. 
Az egységes szerkezetbe foglalásról a lakosság értesítése közzététel útján 
(legutóbb 2008. október 17-én) megtörtént. 
 
 
dr.Kovács Tibor  
jegyző 
 
 
 
 
 


