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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
11/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezésének szabályairól szóló 45/1991. (XII. 31.) Kgy. sz. rendelet
módosításáról
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A közterületek elnevezésének szabályairól szóló 45/1991. (XII. 31.) Kgy. sz. rendelet
(továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A rendelet alkalmazása szempontjából:
közterületnév és településrésznév a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és
nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Kormányrendelet szerinti közterület és településrész
neve.”
2. §
A R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az utca megszűnhet városrendezés/beépítés/ vagy valamely más rendeltetésű területhez történő
csatolás következtében. Az utca teljes egészében való megszűnésével a közgyűlés döntését
követően az utca neve is megszűnik. Ekkor az utca nevét az utcajegyzékből törölni kell.”
3. §
(1) A R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az utcanévjegyzék a következő adatokat tartalmazza:
a) az utca fekvése szerinti városrészt,
b) a közterület nevét,
c) a közterület jellegét,
d) a településrész nevét,
e) a házszámozást -tól - -ig megjelöléssel,
f) az elnevezést megállapító határozat számát,
g) a határozat hatályba lépésének dátumát,
h) a közterület helyrajzi számát,
i) a közterület irányítószámát,
j) a korábbi utcanévre vonatkozó adatokat,
k) az utcanév védettségét.”
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(2) A R. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A közterület nevek és településrésnevek megállapításáról és megváltoztatásáról az érdekelt
szerveket /a közterületnév változással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes központi
címregiszter kezelője, a települési címnyilvántartó, rendőrség, mentők, tűzoltók, posta, közlekedési
és közüzemi vállalatok, lakossági szolgáltatásokat végzők, stb. …/haladéktalanul értesíteni kell, míg
a lakosságot sajtó útján kell tájékoztatni.”
4. §
A R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az elnevezett közterülettel érintkező , valamint a 12. § (8) bekezdésben foglalt ingatlanokat kivéve a tanyákat - házszámmal kell ellátni. A tanyák házszámozásánál a központi címregiszterről
és a címkezelésről szóló kormányrendeletnek a külterületen fekvő telek címelemeinek
megállapítására vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.”
5. §
A R. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A számozás eggyel kezdődik és kihagyás nélkül, folyamatosan emelkedő számsorrendben a
közterülethez csatlakozó, utolsó beépítésre szánt területen fekvő telekig tart.”
6. §
A R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kétoldalas utcában a számozás növekedésének irányába nézve jobb oldalon a páratlan, bal
oldalon a páros számokat kell alkalmazni. Egyoldalas utcában - ha a másik oldal a hatályos építési
szabályzat szerint nem beépítésre szánt területként van meghatározva – a számozás folyamatos.
(2) A tér, a park és más hasonló elhelyezkedésű közterület épületeinek, telkeinek számozása
folyamatosan emelkedő számsorrendben az óramutató járásával ellentétes irányban történik. A
számsor a város középpontja felől csatlakozó utca jobb oldalán kezdődik és a bal oldalán ér véget.
(3) A kialakult számozás után megosztott ingatlan eredeti sorszáma nem szűnik meg, az újonnan
kialakított telkek számának megfelelően, a számsor növekedésének irányában kiegészül egy vagy
több nem ékezetes, egytagú nagybetűvel A-tól Z-ig, közvetlenül a házszám mögé írva, bármely
egyéb írásjel nélkül.
(4) A kialakult számozás után egyesített ingatlanok eredeti sorszámukat megtartják. /pld.: 13-17./
(5) Ha egy mellékútvonal több főútvonalhoz is kapcsolódik, akkor a helyi viszonyokat figyelembe
véve kell a sorszámozás irányát megállapítani. Több főútvonalhoz kapcsolódó mellékútvonal esetén
a sorszámozás irányát, zsákutcák, udvarok, hasonló közterületek esetén a számozás módját a
kialakult gyakorlat szerint kell megállapítani.
(6) Ha a házszámozást olyan telekhez kapcsolódva kell végrehajtani, amely közvetlenül több
közterülethez is kapcsolódik (saroktelek, hátsó szomszéd nélküli telek), és a házszámozás az érintett
közterületen már kialakult, akkor a (3) bekezdés szerinti megosztás szabályainak megfelelő
alkalmazásával kell az új házszámot képezni.
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(7) Amennyiben telekalakítás következtében olyan telekállapot alakul ki, hogy az előzőekben
megállapított szabályok valamelyikének alkalmazásával a telek nem számozható be megfelelően, a
folyamatosság és áttekinthetőség érdekében, kivételesen meglévő házszám is megváltoztatható az
érintett telkek körében.
(8) Ha az ingatlan közterületről nem, csak másik telken keresztül közelíthető meg, a házszámozás
szempontjából úgy kell tekinteni, mintha megközelíthető lenne közterületről is. Ebben az esetben az
ingatlan(ok) címében házszámként annak az ingatlannak a házszámát kell feltüntetni, amelyhez az
ingatlan megközelítését szolgáló telek csatlakozik. Az így kialakított telek(telkek) számának
megfelelően a házszám(ok) kiegészül(nek) egy vagy több, nem ékezetes, egytagú nagybetűvel A-tól
Z-ig, közvetlenül a házszámok mögé írva, bármely egyéb írásjel nélkül.”
7. §
A R. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A házszámtábla elkészítése, elhelyezése, karbantartása és pótlása az ingatlan tulajdonosának
(használójának) kötelessége. Amennyiben a házszám megállapítására a 12. § (8) bekezdése szerint
került sor, úgy a közterülettel nem érintkező ingatlanok házszámát az érintett ingatlanok
tulajdonosai kötelesek külön táblán „Belső házszámok” megjelöléssel feltüntetni, és a közterülettel
érintkező ingatlanon a (3) bekezdésben foglaltak szerint elhelyezni. A tábla elhelyezését a
közterülettel érintkező ingatlan tulajdonosa(i) tűrni köteles(ek).
8. §
A R.
a) 2. § (1) és (3) bekezdésében, a 3. § (1)-(3) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében szereplő
„földrajzi név” szövegrész helyébe a „közterületnév és településrésznév” szöveg,
b) 5. §-ában a „földrajzi neveket” szövegrész helyébe a „közterületneveket és településrészneveket”
szöveg,
c) 7. § (1) bekezdésében a „földrajzi nevekről” szövegrész helyébe a „közterületnevekről és
településrésznevekről” szöveg
lép.
9.§
Záró rendelkezések
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R.
4. § (1)-(2) bekezdése és a R. 10. § (2) és (5) bekezdése hatályát veszti.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes főjegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. március 27. napján tartott ülésén.
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