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1.) Halász Sándor úr, a Somogyi TISZK Mathiász János Tagintézményének igazgatója
(a mellékelt levélben) a mai Szabadság utca közterület1 Mathiász János2 utcára
történő átnevezését kezdeményezte. (Az utca a Vörösmarty téri csomóponttól a
Malomnál lévő csomópontig terjed.)
2. Jogszabályi háttér:
2.1 A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról
szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 5. § (7) c) pont szerint: a közterületek
elnevezésének lehetőleg a közvetlen környezet hagyományait, sajátosságait kell
tükröznie, vagy a helyhez kötődő személyekkel kell kapcsolatosnak lennie.
2.2. Más vonatkozásokban a közterületek elnevezéséről a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- 13.§ (1) 3. pontja alapján a helyi önkormányzatok feladata különösen a
közterületek elnevezése.
- alkalmazni kell a 14. § -ban írtakat,3
- A 42.§ 8. pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a
közterület elnevezése.
- A 143. § (3) alapján felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy
rendeletben állapítsa meg a közterületek elnevezésének, valamint az
elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszámmegállapítás szabályait.
A központi jogszabályoknak megfelelően a Képviselő-testületnek nem volna
kötelessége, hogy az érintett helyi közösség véleményét a döntést megelőzően
kikérje, azonban mivel az adott közterületen élő lakosság mindennapjait érinti egyegy közterület-elnevezés avagy változtatás, ezért méltányosnak tűnik minden esetben
– tehát akár ha a lakosság kezdeményezte az elnevezést vagy a névváltoztatást, akár
más – kikérni a teljes érintett lakosság véleményét. Amennyiben az érintett lakosság
véleménye a Képviselő-testület szerint nem felel meg a közérdeknek, úgy indokolt
lehet megkeresni a Földrajzinév-bizottságot állásfoglalás céljából. A megkeresés nem
1 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 2§ (3)
j)6 közterületnév: az ingatlan-nyilvántartásban nyilvántartott
közterületnek a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló kormányrendeletben meghatározott
közterület jelleget is tartalmazó neve;
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 14. §
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3 (2) A 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény nem viselheti
a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy
fenntartásában részt vett, vagy
b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.
(3) Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e a (2)
bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását.
14/A. §5 (1) Minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet,
amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található.
(2) Közterület elnevezéseként nem alkalmazható
a) ugyanazon településen vagy a fővárosban ugyanazon a kerületen belül azonos jellegű közterületre alkalmazandó
azonos,
b) kormányrendeletben meghatározottak szerint a közterületek megkülönböztetését lehetővé tevő szabályokkal való
ellentét miatt összetéveszthető, vagy
c) kormányrendeletben meghatározottak szerint a közterületek elnevezésére vonatkozó technikai feltételekkel
ellentétes
elnevezés.
(3) Közterület élő személyről nem nevezhető el.

(4) Települések egyesítése, területrész átadása, a kerület határainak megváltoztatása után szükség
esetén átnevezéssel kell gondoskodni arról, hogy az új település közterületnevei megfeleljenek a (2) és
(3) bekezdésben meghatározott követelményeknek.
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kötelező, arról a megkeresés szükségessége alapján, belátása szerint dönt a
Képviselő-testület. (A Földrajzinév-bizottság mint szakértői testület által kifejtett
állásfoglalás a Képviselő-testületre nem bírhat kötelező erővel. Ezzel ellentétes
szabályozás ellentmondana az Mötv. azon szabályának, amely a közterület-elnevezést
a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe utalja.)
3. A képviselő-testületnek a névváltoztatás hatályba lépéséről is döntenie kel: A
közterület nevének megváltoztatása a cégek nyilvántartott adatait is érinti.
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V.
törvény - 13. Cím A változásbejegyzési kérelemre vonatkozó egyes rendelkezések 53. § (1) szerint: A változást illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül
lehet bejelenteni a cégbíróságnak, ha a változás állami vagy önkormányzati döntés
alapján a cég székhelyének (telephelyének, fióktelepének) más megye illetékességi
területéhez való csatolására vagy a cégjegyzékbe bejegyzett helységnév, utcanév,
illetve házszám változására vonatkozik. A cég a változást annak bekövetkezését
követő 180 napon belül köteles bejelenteni a cégbíróságnak.
4. Közterületnév (és házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtó számozásának) változása
miatt, költözéssel nem járó lakcímváltozásról az állampolgárnak nem kell bejelentést
tennie. A lakcímadat ilyen megváltozása nem minősül adatváltozásnak. A jegyző a
változást hivatalból vezeti át a nyilvántartáson.
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 18. § (2) szerint: a
hatósági igazolvány (lakcímkártya) kiadása hivatalból (és ingyenesen) történik, ha

e)104 arra helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jelleg változása
vagy területszervezési eljárásban hozott döntés miatti címváltozás miatt kerül sor;
-- de nyilvánvalóan az érintetteknek ezt kérniük kell az okmányirodában.
HATÁROZATI JAVASLATOK
A VÁLTOZAT
Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szabadság utca közterület
elnevezését nem kívánja megváltoztatni.
B VÁLTOZAT
Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szabadság utca közterület
elnevezésre vonatkozó döntése előtt az érintett utca lakóinak véleményét
kikéri
nem kéri ki.
Határidő: 2015. április 1.
Felelős: Dr. Markó Péter jegyző
Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 1. napjától a Szabadság
utca közterület elnevezését Mathiász János utca elnevezésre változtatja.
Határidő: 2015. június 1.
Felelős: Dr. Markó Péter jegyző
Mathiász János (Ádámfölde, 1838. febr. 22. – Kecskemét, 1921. dec. 3.): szőlőnemesítő. A kassai jogak. elvégzése után, 1860-ban
Abaúj vm.-hez került, 20 évig volt főispáni titkár. Közben a műkedvelő kertész és szőlőnemesítő Munkátsy József műépítésztől
egyre nagyobb kedvet kapott a szőlészethez. 1866-ban a Kassa melletti Rozália-hegyen létesített kétholdas szőlőfajta-gyűjteményt.
Első sikerét 1873-ban érte el a bécsi világkiállításon, ahol válogatott cserepes csemegeszőlő-fajtáinak gyűjteményével első díjat
nyert. Ezután gyorsabban fejlesztette szőlészetét, előbb Mádra, majd 1881-ben – átvéve Andrássy Gyula gr. szőlőtelepének
igazgatását – Szőllőskére telepítette át. Miután a nyolcvanas évek második felében a filoxérakártétel egyre nagyobbá vált, 1889-ben
elfogadta Katona Zsigmond hívását és 1890-ben a filoxérakár elől szőlőtelepét áttelepítette Kecskemétre, a 20 kh-as ún. Katonatelepre. Közben Franciao.-ban is tanulmányozta a szőlőhibridek előállítását. A futóhomokon a korábbiaknál nagyobb eredményeket
ért el. Mintegy 1300 új szőlőfajtát, köztük 180 igen kiválót nemesített (Erzsébet királyné, Szőlőskertek királynője, Mathiász Jánosné
muskotály, Cegléd szépe, Kecskemét virága stb.). Több fajtája világszerte elterjedt. Jelentős eredményeket ért el a borszőlő
nemesítésében is; alföldi homoki csemegeboraival világhírt szerzett. Nagy érdeme a hazai szőlőnemesítés és a csemegeszőlőtermesztés fellendítése, különösen a Duna-Tisza közi futóhomokon. Szőlőtelepét (ma: Mathiász-telep) halála után, 1926-ban az állam
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megvette. – Irod. (Drucke]r (Jen]ő: M. J. (Borászati L. 1921); Szabó Kálmán: Kecskemét szőlő- és gyümölcstermesztésének múltja
(Kecskemét, 1934); Nagy László: A homok hősei (Kecskemét, 1938); Nagy László: M. J. (Kecskemét, 1938); Rapaics Raymund:
Magyar gyümölcs (Bp., 1940); Váry István: M. J. (Kecskemét, 1941); Nyékes István: Nagy szőlőnemesítőnk M. J. (Bp., 1958); Erdei
Sándor: M. J. (Könyvtáros, 1963. 2. sz.)
Forrás: http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC09732/10193.htm
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