
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2010. (IV.01.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről, utcanév- és házszámtáblák elhelyezéséről,
valamint a házszámozás rendjéről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A § (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében, valamint a 10. § (1) bekezdés h/ pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Közterületek elnevezése

1. § (1)  Minden azonosítást igénylő közterületet: utca, út, köz, sor, fasor, sétány 
tér (továbbiakban együtt: utca) el kell nevezni az egyértelmű tájékozódás 
és a területek megkülönböztethetősége érdekében. 

(2) A hasonló megjelenésű és egy városrészen belül fekvő utcák csoportját 
lehetőség szerint egy adott fogalomkörből származó névvel kell ellátni. 

2. § (1) Névtelen utca elnevezését bármely tatai lakóhellyel rendelkező nagykorú 
állampolgár vagy tatai székhellyel rendelkező szervezet a polgármesternél 
írásban kezdeményezheti a közterület pontos megjelölésével.

(2) Utca  átnevezését  a  képviselő-testület  tagja  kezdeményezheti  írásban  a 
polgármesternél  a  közterület  pontos  megjelölésével,  az  átnevezés 
szükségességének részletes indokolásával.

3. § (1) Az  utca  elnevezését,  illetve  az  átnevezést  megelőzően  a  polgármester 
kikéri az érintett választókerület önkormányzati képviselőjének, valamint 
a város helytörténetével foglalkozó városi civil szervezetek véleményét.

(2) Az  utca  elnevezését,  illetve  az  átnevezését  megelőzően  a  tervezetet 
ismertetni  kell  az  érintett  utcában  lakóhellyel  rendelkező  nagykorú 
állampolgárokkal, akik a tervezetről az ismertetést követő 15 napon belül 
véleményt nyilváníthatnak.

(3) Az  utca  elnevezésére,  illetve  átnevezésére  vonatkozó  javaslatot  a 
mindenkori  kulturális,  művelődési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság 
véleményezését követően a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.



A rendelet megalkotásának napja: 2010. március 31.
2. Utcanév- és házszámtáblák elhelyezése

4.  § (1) Az  utcanév  táblákat  az  utca  elején  és  végén,  valamint  a  keresztező 
utcáknál mindkét irányban kell elhelyezni, saroképületen vagy kerítésen, 
illetve ennek hiányában a közterületre kihelyezett táblán. 

(2) Névváltozás esetén a megszűnt utcanév névtábláját átlós vonallal történő 
áthúzással, egy évig kell az eredeti helyén megőrizni. 

5. § (1) Az  épület  házszámát,  ennek  hiányában  a  telek  helyrajzi  számát  a 
közterületről, illetőleg a magánútról jól látható módon fel kell tüntetni.

(2) A  házszámtáblát  az  épület  utcai  homlokzatán,  ha  az  nem  látható,  az 
ingatlan kerítésén, ennek hiányában magánterületen kihelyezett táblán kell 
elhelyezni.  

6. § (1) Az  utcanév  táblák  elkészítéséről,  elhelyezéséről  és  pótlásáról  az 
önkormányzat saját költségvetése terhére gondoskodik.

(2)  Az utcanév tábla  elhelyezésében érintett  ingatlan  tulajdonosa  köteles  a 
kihelyezett tábla tűrésére.

(3) A házszámtáblák beszerzéséről és annak közterületről jól látható módon 
történő kihelyezéséről, pótlásáról az ingatlan tulajdonosa saját költségén 
köteles gondoskodni.

3. A házszámozás rendjéről 

7. § (1) Az  elnevezett  közterületeken  a  belterületi  beépített  és  beépítetlen 
ingatlanokat házszámmal kell ellátni. Több ingatlan azonos házszámmal 
nem jelölhető.

(2) Magánútról  megközelíthető  ingatlan  házszámát  azon  közterületre 
vonatkozóan kell megállapítani, amelyre a magánút csatlakozik.

8. § (1) A házszámok megállapítása,  megváltoztatása  hivatalból  vagy kérelemre 
történhet. Kérelmet az nyújthat be, akinek a házszám megváltoztatásához 
jogos érdeke fűződik. 

(2) A  házszám  megállapítása,  megváltoztatása  a  következő  esetekben 
lehetséges:
a) új közterület létrejötte,
b) ha  az  ingatlan-nyilvántartásban  csak  az  ingatlan  helyrajzi  száma 

szerepel, házszáma nem,
c) több ingatlan szerepel azonos utcában azonos házszámmal,
d) az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett  házszám nem egyezik a valós 

állapottal,
e) az ingatlan egyesítése vagy megosztása esetén.



9. §  (1) A házak számozása arab számmal jelölve 1-gyel kezdődik, és a település 
központjától távolodva kifelé növekszik. 

(2) A számozás irányába haladva az utca jobb oldalán a páratlan, bal oldalán 
páros számozást kell alkalmazni. 

(3) A csak egyik oldalon beépíthető utcák házai folyamatosan számozhatóak. 
(4) A  terek  és  más  hasonló  alakú  közterületeken  lévő  házak  számozása 

folyamatosan emelkedő számsorrendben, az óramutató járásával ellentétes 
irányban történik.  A számsor a város központja felől  becsatlakozó utca 
jobb oldalán kezdődik, és a bal oldalán ér véget. 

(5) Több  közterülettel  érintkező  ingatlan  esetében  a  házszámot  arra  a 
közterületre  vonatkoztatva  kell  megállapítani,  amelyre  az  ingatlan 
gyalogos  közlekedésre  alkalmas  bejárata  található,  amennyiben  több 
közterületről  is  van  ilyen,  arra,  amelynek  a  közterületi  határvonala  a 
leghosszabb. 

(6) A  lakótelepi  épületeket  lépcsőházanként,  a sorházas  jellegű  épületeket 
lakóegységenként kell házszámmal ellátni. 

10. § (1) Amennyiben  az  utcának  nyilvántartásba  vett  házszámokkal  rendelkező 
szakaszán történő telekalakítás, beépítés vagy a házszámok egyéb okból 
történő rendezése miatt átszámozás szükséges, az érintett házszámok az 
ABC betűivel történő alátöréssel (pl. 1/A, 1/B) is megkülönböztethetőek.

(2) Alátörés  további  alátöréssel  nem jelölhető,  ilyen  esetekben  az  alátörés 
újrajelölésével állapítható meg a házszám.

(3) A házszámozás folyamatosságát telekösszevonás után is biztosítani kell 
oly módon, hogy az összevonást követően a korábban önállóan használt 
házszámokat együtt, kötőjellel feltüntetve kell alkalmazni (pl. 1-3). 

(4) A házszám megállapítása során a várhatóan kialakuló telekállapotokat is 
figyelembe  kell  venni.  Ebben  az  esetben  a  házszámozás  az 
ingatlanmegosztás után válik folyamatossá. 

11. §  A  házszámozással  kapcsolatos  döntést  a  polgármester  átruházott 
hatáskörben hozza meg.

12. §  (1)  1  Tata város belterületén kialakult házszámozás rendjét 2012. december 
31-ig  felül  kell   vizsgálni,  amelynek  eredményét  nyilvántartásban  kell 
rögzíteni, ezt követően két évente felül kell vizsgálni.

           (2)  A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a következőket:
a) a közterület elnevezését, 
b) az ingatlan helyrajzi számát,
c) a felmérés során megállapított házszámot,

1 Módosította: 33/2011. (XII.1.) sz. ÖR. 1§-a. Hatályos: 2011. december 12-től.



d) a  házszám  meghatározásának  módját  (eredeti  felvétel,  illetve  új 
házszám esetén a határozat száma, kelte).

(3) A nyilvántartásba bevezetett házszámok tekintendők eredeti felvételnek. 
           (4) Az ingatlanok átszámozását a legkisebb érdeksérelemmel járó módon kell 

elvégezni.

4. Záró rendelkezések

13.  § (1)  A rendelet 2010. április 15-én lép hatályba. 

       (2) Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
28/1999.  (VII.10.)  önkormányzati  rendelet  22.  §  (2)  bekezdése  a 
következő d) ponttal egészül ki:

     „d) közterület átnevezése”.

(3) Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
28/1999. (VII.10.) önkormányzati rendelet 5/B. mellékletében a humán és 
intézményi bizottság feladat- és hatásköre e rendelet 1. melléklete szerint 
kiegészül. 

Michl  József Dr. Horváth Tivadar
polgármester                     jegyző

 

 



1. melléklet a 8/2010. (IV.1.) önkormányzati rendelethez

Humán és intézményi bizottság feladat- és hatásköre

Véleményezi a közterület elnevezéseket, átnevezéseket. 




