
 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
4/2015.(II.03.) önkormányzati r e n d e l e t e 

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről 
 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontjában, valamint a (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
 

I. 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. A rendelet hatálya 

1. § 
 

(1) A rendelet hatálya Balassagyarmat Város közigazgatási területére terjed ki. 
(2) A város területén új házszámot kijelölni, meglévő házszámot megváltoztatni jelen rendelet előírásai 
szerint szabad. 
 

2. Értelmező rendelkezések 
2. § 

E rendelet alkalmazásában: 
a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 13. 
pontjában meghatározott terület. 
b) Közterület közlekedési vonatkozású megnevezése különösen: fasor, köz, sétány, tér, utca, út. 
c) Házszámtábla: 3mm-es műanyag lemezen, Méret: 20cm×20cm, Fehér alapon fekete betűkkel, felül 
közterület elnevezése, utána közterület, alatta házszám. 
 
 

II. 
A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

3. A közterületek elnevezésének általános szabályai 
3.§ 

 
(1) Minden közterületet el kell nevezni. 
(2) Az új közterület nevét a létrejöttét követő egy éven belül kell megállapítani. 

 
4.§ 

 
(1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Balassagyarmat város jellegére, történelmére, 
hagyományaira, földrajzi sajátosságaira. Az elnevezés lehetőleg utaljon a közterületnek a városon 
belüli elhelyezkedésére, és helytörténeti vonatkozásaira. 
(2) A város közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet. 
(3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, földrajzi névről, vagy fogalomról lehet 
elnevezni. 
(4) Jelen rendelet 1. sz. mellékletét képezi Balassagyarmat város utcajegyzéke. 
 

5.§ 
 
(1) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető, a 
magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen. 
(2) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. Erre legkorábban a személy halálát követő 1 év 
múltán kerülhet sor. 
(3) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek 
állítson emléket, aki a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett és élete, 
munkássága valamely módon Balassagyarmat városához kötődik. 



6.§ 
 

A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni, továbbá 
a döntésről értesíteni kell az illetékes Okmányirodát, Levéltárat, Földhivatalt, Rendőrkapitányságot, 
Postahivatalt, Tűzoltóságot, Mentőállomást, a Közműszolgáltatókat és a Cégbíróságot. 
 

16/A. § 
A magánutak elnevezése 

 
(1) A közforgalom elől el nem zárt magánút elnevezésére, valamint az elnevezés megváltoztatására a 
tulajdonos kezdeményezésére, vagy a címképzésért felelős szerv megkeresésére kerülhet sor. A 
kezdeményezést, illetve a megkeresését a jegyzőhöz kell benyújtani. 
 
(2) A tulajdonosnak a kezdeményezéshez csatolni kell a magánút elnevezésére vonatkozó javaslatát. 
Amennyiben az eljárásra a címképzésért felelős szerv megkeresésére kerül sor, a megkeresés 
kézhezvételét követően a jegyző haladéktalanul intézkedik a tulajdonos javaslatának a beszerzése 
iránt. 
 
(3) A magánút elnevezéséről – a tulajdonos javaslatának a figyelembevételével – a Városüzemeltetési 
Bizottság előzetes állásfoglalását követően a Képviselő-testület dönt. 
 
(4) A magánút nevét elsősorban a tulajdonos által javasolt elnevezés szerint kell megállapítani. 
 
(5) A tulajdonos elnevezésre vonatkozó javaslatát el kell fogadni, ha a javasolt elnevezés nem sérti a 
közízlést, nem kelt megbotránkozást, nem félrevezető, továbbá megfelel a magyar nyelv helyesírási 
szabályainak, valamint a közterület-elnevezés e rendelettel megállapított szabályainak. 
 
(6) Amennyiben a magánút elnevezésére a címképzésért felelős szerv megkeresésére kerül sor és a 
tulajdonos a jegyző kétszeri felhívására sem tesz javaslatot, vagy a javaslat nem felel meg az (5) 
bekezdés rendelkezéseinek, a magánterület elnevezéséről a Képviselő-testület a közterület-elnevezés 
szabályai szerint dönt. A magánutak elnevezésének nyilvántartására, a magánutak nevének 
jelölésére, valamint magánutak elnevezésének és az elnevezés változásának közzétételére a 
közterületekre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell. 
 
 

III. 
A HÁZSZÁMOZÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 
4. A házszámok megállapításának általános szabályai 

7. § 
 
(1) A névvel ellátott közterületeken házszámmal kell ellátni a lakóházakat, és egyéb építményeket. 
(2) A házszámozást új közterület létrejötte esetén az elnevezését, telekalakítás esetén az 
engedélyező határozat jogerőre emelkedését követően 60 napon belül el kell végezni. 
(3) Az út, utca, köz, sétány, stb. (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozását úgy kell elvégezni, 
hogy a számok a város központjától kifelé haladva 1-től kezdődően növekedjenek. Az utca bal oldala 
páros, a jobb oldala páratlan számozást kap. 
(4) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező 
irányú. 
(5) A csak egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása 1-től kezdődően folyamatos. 
(6) Az (3) – (5) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő közterületek 
házszámozását nem érintik, kivéve, ha a házszámozást rendezetlen, keveredett és nem egyértelmű. 
(7) A már meglévő megállapított házszám megváltoztatására csak indokolt esetben kerülhet sor. 
Ekkor arra kell törekedni, hogy minél kevesebb érintett lakcímének megváltoztatásával járjon. 
 
 
 
 

                                                 
1 Kiegészítette a 17/2022.(XI.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2022. december hó 01. napjától. 



8.§ 
 

(1) Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon álló, több lépcsőházból álló épület, ikerház, sorház esetén, 
továbbá telekosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén A, B, C, stb. alátörés (pl.:1/A, 
1/B, 1/C alkalmazható). 
(2) A kialakult házszámozást követően egyesített ingatlanok megtartják eredeti házszámukat (pl: 
Rákóczi fejedelem út 44-46.) 
 

9.§ 
 
(1) A házszámok megállapítását - magasabb szintű jogszabályban foglaltak szerint - címmegállapítás 
keretében a jegyző végzi el. 
(2) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl 
közölni kell a 6.§-ban meghatározott szervekkel. 
 

5. A házszámok megállapításának speciális előírásai 
10. § 

 
(1) Saroktelek esetén a házszámozást arra az elnevezett közterületre kell vonatkoztatni, amelyre a 
gyalogos közlekedésre alkalmas kapubejárat található. Ha mindkét utcáról van gyalogos kapubejáró, 
akkor az épület azt a házszámot kapja, amelyik utcára a hosszabbik homlokvonala esik. 
(2) Telekegyesítés során a keletkező ingatlanon álló épületek megtartják eredeti házszámukat. 
(3) Telekmegosztás esetén a keletkező ingatlanok közül a városközponttól kifelé haladva az első 
épület megtartja az eredeti házszámot. A következő ingatlanon álló épületek a szám betűvel történő 
alátörését kapják. 
(4) Foghíj telek esetében, annak beépítéséig a rá eső házszámot fenn kell tartani. 
(5) Ha egy ingatlanon több épület van, akkora telekre vonatkozó házszám betűvel történő alátörését a 
városközponttól kifelé haladva kapják házszámként az egyes épületek. 
(6) Ha egy földrészleten álló épületben több lépcsőház van, akkor a telekre vonatkozó házszám 
betűvel történő alátörését a városközponttól kifelé haladva kapják házszámként az egyes 
lépcsőházak. 
(7) Külön jogszabályban meghatározott védett területen, védett épületen a táblát elhelyezni a 
védettségnek megfelelően a főépítész illetve a műemlékvédelmi szakhatóság hozzájárulásával lehet. 
 

6. A házszámtábla elhelyezésének szabályai 
11. § 

 
(1) Az épület házszámtáblájának igazodnia kell a közterület névtáblájához és közterületként azonos 
anyagból, azonos méretben és azonos minta szerint kell készülnie. Az épület házszámtábláját a 
közterületről jól látható módon fel kell tüntetni. 
(2) A házszámtáblát az épület utcai homlokzatán kell elhelyezni. 
(3) Amennyiben egy telken több épület van, melyeknek utcai homlokzatai egymást takarják vagy a (2) 
bekezdés szerint elhelyezett házszám az esetlegesen nagy távolság miatt a közterületről nem látható, 
akkor a telek homlokvonalán (az első épülethomlokzatán, kerítésen) is valamennyi, az ingatlanon álló 
épületre vonatkozó házszámot fel kell tüntetni. 
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott követelményeknek megfelelő házszámtábla beszerzéséről, 
kihelyezéséről, szükség szerinti cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. 
(5) Az ingatlan tulajdonosa az (1) bekezdésben meghatározott minőségtől eltérő házszámtáblát is 
kihelyezhet, de ebben az esetben a beszerzési kötelezettség és annak költségvonzata is az ingatlan 
tulajdonosát terheli. 
(6) Amennyiben a telken nem áll épület a tulajdonos az ingatlan helyrajzi számát köteles feltüntetni a 
telek bejárata felőli határvonalon. 
 

7. Utcanévtábla elhelyezésnek szabályai 
12.§ 

 
(1) Utcanév táblát az utca kezdetén, végén, valamint minden betorkolló utcánál, mindkét oldalon, 
továbbá az egy oldalon betorkolló utca tengelyében az átellenes oldalon is fel kell szerelni. 
(2) Az utcanév táblát épületen, kerítésen, vagy ezek hiányában külön tartószerkezetre felszerelve - jól 
látható helyen- kell elhelyezni. 



(3) Megváltozott utca tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az elnevezéstől számított két 
évig, eredeti helyükön kell hagyni, és piros színű átlós áthúzással kell ellátni. 
(4) Az új utcanév táblát az áthúzott régi tábla mellé kell felszerelni. A régi utcanév táblát két év múltán 
el kell távolítani. 
 
 

IV. 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
13. § 

 
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépésével egyidejűleg hatályát 
veszti a 39/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 31/2012.(VI.04.) önkormányzati 
rendelet. 
  
 
 
 
 Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea:/ 
       polgármester        jegyző 
 
 
 
Kihirdetve: 
Balassagyarmat, 2015. február 03. 
 
         /: dr. Varga Andrea :/ 
          jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. számú Melléklet 
Balassagyarmati utcajegyzék 

1.) 16-os Honvéd utca 
2.) 24. MÁV őrház 
3.) Áchim András utca 
4.) Ady Endre utca 
5.) Akácfa utca 
6.) Algőver Mihály utca 
7.) Aradi utca 
8.) Arany János utca 
9.) Árnyas út 
10.) Árpád utca 
11.) Attila utca 
12.) Bajcsy-Zsilinszky utca 
13.) Balassa utca 
14.) Baltik Frigyes utca 
15.) Bargár Ödön utca 
16.) Baross Gábor utca 
17.) Bartha Elemér utca 
18.) Bartók Béla utca 
19.) Bástya utca 
20.) Báthori utca 
21.) Batthyány utca 
22.) Bem József utca 
23.) Benczúr Gyula utca 
24.) Bérczi Károly utca 
25.) Bercsényi utca 
26.) Béri Balogh Ádám utca 
27.) Bíró János utca 
28.) Blázsik Károly utca 
29.) Civitas Fortissima tér 
30.) Csesztvei út 
31.) Csokonai utca 
32.) Damjanich utca 
33.) Daróczi Gusztáv utca 
34.) Deák Ferenc utca 
35.) Domb utca 
36.) Dózsa György utca 
37.) Éger út 
38.) Égerfa út 
39.) Erdélyi József utca 
40.) Erkel Ferenc utca 
41.) Esze Tamás utca 
42.) Fáy András utca 
43.) Felsőmalom utca 
44.) Fenyves út 
45.) Fráter Erzsi utca 
46.) Fülemüle út 
47.) Gábor Áron utca 
48.) Gárdonyi Géza utca 
49.) Gimnázium köz 
50.) Hajós Alfréd utca 
51.) Hársfa utca 
52.) Határőr utca  
53.) Hétvezér utca 
54.) Homok utca 
55.) Homoki szőlő 

                                                 
1 Módosította a 17/2022.(XI.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2022. december hó 01. napjától. 



56.) Honti utca 
57.) Horváth Endre utca 
58.) Hősök tere 
59.) Hunyadi utca 
60.) Huszár Aladár utca 
61.) Ifjúság útja 
62.) Ipoly utca 
63.) Ipolyjáró utca 
64.) Ipolypart utca 
65.) Irányi Dániel utca 
66.) Jeszenszky Kálmán utca 
67.) Jókai utca 
68.) Jópalócok útja 
69.) Jószív utca 
70.) József Attila utca 
71.) Kacsa út 
72.) Kandó Kálmán utca 
73.) Kankalin út 
74.) Kenessey Albert utca 
75.) Kertész utca 
76.) Klapka György utca 
77.) Kócsag út 
78.) Kodály Zoltán utca 
79.) Kolozsvári utca 
80.) Komjáthy utca 
81.) Kondor Ernő utca 
82.) Kossuth Lajos utca 
83.) Kóvári út 
84.) Kölcsey utca 
85.) Köztársaság tér 
86.) Leiningen Károly utca 
87.) Ligeti Lajos utca 
88.) Liszt Ferenc utca 
89.) Losonc utca 
90.) Luther utca 
91.) Madách liget 
92.) Madách utca 
93.) Május 1. utca 
94.) Markusovszky utca 
95.) Mártírok útja 
96.) Mauks Ilona utca 
97.) Mészáros Lázár utca 
98.) Mikó Zoltán utca 
99.) Mikszáth Kálmán utca 
100.) Móra Ferenc utca 
101.) Móricz Zsigmond utca 
102.) Munkás utca 
103.) Nádor utca 
104.) Nagy Iván utca 
105.) Nyírjes puszta 
106.) Nyírjesi utca 
107.) Ó utca 
108.) OFB. földek 
109.) Orgona utca 
110.) Óváros tér 
111.) Pajor István utca 
112.) Palóc liget 
113.) Patakpart út 
114.) Patvarci utca 
115.) Perczel Mór utca 



116.) Petőfi utca 
117.) Pozsonyi utca 
118.) Radnóti Miklós utca 
119.) Rákóczi fejedelem út 
120.) Régi utca 
121.) Régimalom utca 
122.) Rozmaring utca 
123.) Rózsa utca 
124.) Rózsavölgyi Márk utca 
125.) Sántha Kálmán utca 
126.) Semmelweis Ignác utca 
127.) Szabó Lőrinc utca 
128.) Szabó püspök utca 
129.) Széchenyi utca 
130.) Szent Imre utca 
131.) Szent István utca 
132.) Szerb utca 
133.) Szondy utca 
134.) Szontágh Pál utca 
135.) Szűgyi út 
136.) Tátra utca 
137.) Teleki László utca 
138.) Temető utca 
139.) Thököly utca 
140.) Tihanyi utca 
141.) Tompa Mihály utca 
142.) Tópart út 
143.) Török Ignác utca 
144.) Trikál József utca 
145.) Új utca 
146.) Váci Mihály utca 
147.) Vak Bottyán utca 
148.) Vár utca 
149.) Veres Pálné utca 
150.) Viola utca 
151.) Vízy Zsigmond utca 
152.) Vörösmarty utca 
153.) Zeke Kálmán utca 
154.) Zichy utca 
155.) Zrínyi utca 

156.) Zsák utca 

 


