
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
35/2008. (V.30.) rendelete 1 

közterületek elnevezésér ől, azok jelölésér ől és a házszámozás rendjér ől 
 

EGYSÉGES SZERKEZET 
 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
3. pontjában és 51. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:2 

I. Fejezet3 
Általános rendelkezések 

1. A rendelet hatálya 

1. § 

A rendelet tárgyi hatálya Hatvan város közigazgatási területén lévő közterületekre, valamint 
önkormányzati- és magántulajdonú ingatlanokra, személyi hatálya azok tulajdonosaira 
(használóra, kezelőire) terjed ki. 
 

1. cím4 
 

2. cím5 
 

2. Értelmez ő rendelkezések 6 
 

2. §7 
 
Jelen rendelet alkalmazásában: 
a) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület; 
b) közterületjelleg: a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet I.) 1. § 8. pontjában meghatározott jelleg; 
c) közterületnév: a Korm. rendelet I. 1. § 9. pontjában meghatározott név; 
d) településrésznév: a Korm.rendelet I. 1. § 16. pontjában meghatározott név; 
e) helyi jelentőségű közlekedési név: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek 

megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm. rendelet II.) 2. § (3) bekezdés k) pontjában meghatározott név; 

f) házszám: a Korm. rendelet I. 1.§ 7. pontjában meghatározott jelölés; 
g) társasház: a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 56. § 1. pontjában 

meghatározott épület; 

                                                 
1 Az 55/2008./IX.26./, 2/2009./I.30./, 34/2010./X.29./, 26/2012./IV.27./, 50/2012./VIII.31./, 67/2012./XI.30./, 
13/2013./III.29./, 35/2013./VI.28./, 9/2014./II.14./, 8/2015./II. 27./, 29/2015./IX.25./, 3/2018./I.26./, 
33/2018./X.26./, 7/2021./III.5./, 9/2023./II.24./ önkormányzati rendeletekkel módosított egységes szerkezet. 
2 Módosította: 9/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2023. március 1-től. 
3 Módosította: 9/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2023. március 1-től. 
4 Hatályon kívül helyezte: 9/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. § a). Hatályos: 2023. március 1-től. 
5 Hatályon kívül helyezte a címét: 9/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. § b). Hatályos: 2023. március 1-
től. 
6 Alcím címmel kiegészítette: 9/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2023. március 1-től. 
7 Módosította: 33/2018./X.26./ önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2018. október 29-től. 



h) önálló rendeltetési egység: a Korm. rendelet I. 1. § 11. pontjában meghatározott helyiség 
vagy helyiségcsoport; 

i) földrajzi név: a Korm. rendelet II. 2. § (1) bekezdésében meghatározott név; 
j) magánút: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. § 7. pontjában 

meghatározott terület. 
 

II. Fejezet 
A közterület elnevezés szabályai 

 
3. A közterület elnevezésének általános szabályai 1,2 

3. §3 
 
(1)4 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 14/A. § (1) bekezdése szerinti belterületi és külterületi közterületi 
ingatlanokat el kell nevezni. 

(2) A belterületi és külterületi ingatlanok címeit a Korm. rendelet I. 2. §-a szerint kell 
megállapítani. 

(3) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön eljárás nélkül 
a már elnevezett közterület nevét veszi fel. 

(4) A közterületnévhez a Korm. rendelet I. 1. melléklete szerinti közterületjelleg kapcsolódik. 
 

3/A. §5 
 

(1)6 Magánutat a magánút tulajdonosa kezdeményezésére lehet elnevezni. 
Kezdeményezéséhez csatolnia kell a magánút nevére vonatkozó javaslatát. Amennyiben 
a magánút elnevezését nem a tulajdonos, hanem a magánútról nyíló másik ingatlan 
tulajdonosa kezdeményezi, a földrajzi névvel kapcsolatos eljárás előkészítője tájékoztatja 
a magánút tulajdonosát a névadás kezdeményezéséről és megkéri az út elnevezéséhez 
történő hozzájárulását. 

(2) Ha a magánút tulajdonosa a magánút elnevezésére a földrajzi névvel kapcsolatos eljárás 
előkészítője által – igazolható módon megküldött-legalább kétszeri megkeresésre sem 
tesz javaslatot, vagy az általa tett javaslat a közterület-elnevezés jogszabályban rögzített 
szabályainak nem felel meg, de az elnevezéshez hozzájárul, a képviselő-testület 
döntésének megfelelő elnevezést kell bejegyezni a központi címregiszterbe. 

 
4. § 

 
(1) Településrészt, közterületet, helyi jelentőségű tömegközlekedéssel kapcsolatos 

létesítményt személyről elnevezni halála után, legalább 25 év elmúltával lehet. 
(2) Földrajzi név olyan személyről adható, 

a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt 
és közmegbecsülésnek örvend; 

b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén 
kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre 
méltó; 

c) akinek a város életében, történelmében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével 
hozzájárult Hatvan város fejlődéséhez. 

                                                 
1 Alcím címét hatályon kívül helyezte: 9/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. § c). Hatályos: 2023. március 
1-től. 
2 Alcím címmel kiegészítette: 9/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2023. március 1-től. 
3 Módosította: 8/2015./II.27./ önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2015. március 1-től. 
4 Módosította: 9/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2023. március 1-től. 
5 Kiegészítette: 29/2015./IX.25./ önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2015. szeptember 28-tól. 
6 Módosította: 33/2018./X.26./ önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2018. október 29-től. 



(3) Földrajzi nevet adni olyan nem magyar személyről is lehet, akinek élete, munkássága az 
emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt. 

 
4. Hatásköri és eljárási szabályok 1,2 

5. §3 
 
(1) Településrésznév, közterületnév, helyi jelentőségű közlekedési név, tanya, magánút 

nevének megállapítása, megváltoztatása, megszüntetése a képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik. A név megállapítására, megváltoztatására, megszüntetésére 
irányuló javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. 

(2) A településrésznévre, közterületnévre, helyi jelentőségű közlekedési névre az 
önkormányzat Jogi és Ellenőrző Bizottsága tesz javaslatot. A tanya és a magánút nevére 
a tanya, illetve a magánút tulajdonosa, ennek hiányában a Jogi és Ellenőrző Bizottság 
tesz javaslatot a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szempontok szerint. 

 
6. § 

 
(1)4 Földrajzi név megállapítását, megváltoztatását, megszüntetését kezdeményezheti: 

a) a képviselő-testület bármely bizottsága; 
b) települési képviselő; 
c) Hatvan város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező polgár; 
d) Hatvan város közigazgatási területén lévő közforgalom elől el nem zárt magánút 

tulajdonosa a magánút elnevezésére, amennyiben az közterületnek nem minősül; 
e) Hatvan város közigazgatási területén lévő tanya tulajdonosa a tanya nevének 

megállapítására; 
f) Hatvan város közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező 

jogi személy; 
g)5 Hatvan város jegyzője (a továbbiakban: jegyző), mint címképzésért felelős szerv a 

Korm.rendelet I. szerint. 
(2)6 A címkezeléssel összefüggő feladatok ellátása a jegyző hatáskörébe, az ezzel 

kapcsolatos eljárás lefolytatása, valamint a földrajzi névvel kapcsolatos előterjesztés 
előkészítése a Hatvani Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztályának feladatkörébe 
tartozik. 

(3)7 A földrajzi neveket érintő döntés előtt a helyben szokásos módon 15 napra közzétett 
felhívással vagy a közterülettel határos ingatlanok tulajdonosainak írásban történő 
megkeresésével meg lehet ismerni a lakosság véleményét. Egyéb közterület-elnevezési 
kérdésben a Mötv. illetve a Korm. rendelet II. ide vonatkozó rendelkezési szerint kell 
eljárni. 

(4) A képviselő-testület 5. § (1) bekezdésben foglalt döntéséről értesíteni kell e rendelet 3. 
számú függelékben felsorolt szerveket, valamint a döntést a Hatvani Önkormányzati 
Értesítőben továbbá Hatvan Város Honlapján közzé kell tenni. 

(5)8 
(6)9 A földrajzi neveket érintő döntéstől számított 60 napon belül a közterületi névtáblákat az 

e rendeletben foglalt szabályok szerint ki kell helyezni. Kihelyezéséről a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal útkezelői feladatokat ellátó szerve köteles gondoskodni. 

                                                 
1 Alcím címét hatályon kívül helyezte: 9/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. § d). Hatályos: 2023. március 
1-től. 
2 Alcím címmel kiegészítette: 9/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2023. március 1-től. 
3 Módosította: 29/2015./IX.25./ önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2015. szeptember 28-tól. 
4 Módosította: 29/2015./IX.25./ önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2015. szeptember 28-tól. 
5 Módosította: 7/2021./III.5./ önkormányzati rendelet 11. § (1). Hatályos: 2021. március 8-tól. 
6 Alcím címmel kiegészítette: 9/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2023. március 1-től. 
7 Módosította: 33/2018./X.26./ önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2018. október 29-től. 
8 Hatályon kívül helyezte: 33/2018./X.26./ önkormányzati rendelet 8. § (2). Hatályos: 2018. október 29-től. 
9 Módosította: 7/2021./III.5./ önkormányzati rendelet 11. § (2). Hatályos: 2021. március 8-tól. 



III. Fejezet1 
Közterületi névtáblák, emlékjel elhelyezése 

 
7. § 

 
(1) A közterület nevét a tájékozódást jól segítő közterületi névtáblán kell feltüntetni. 
(2) A névtáblán fel kell tüntetni a közterület – címnyilvántartás szerinti – pontos nevét, 

rövidítés nélkül. 
(3) A névtáblát az utca kezdetén és a végén, útkereszteződésnél a saroktelkek mindkét 

oldalán el kell helyezni, továbbá egy oldalról betorkolló utca tengelyében az átellenes 
oldalon is fel kell szerelni. 

(4) A névtáblát épületen, kerítésen vagy ezek hiányában külön tartószerkezeten, jól látható 
helyen kell elhelyezni. 

(5) A műemlék jellegű, illetve helyi védelem alatt lévő területeken a tábla elhelyezése során 
a külön jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni. 

(6) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) a névtábla elhelyezését és az ezzel 
kapcsolatos munkálatokat köteles tűrni. A tábla kihelyezéséről az ingatlan tulajdonosát 
(kezelőjét, használóját) a kihelyezésért felelős szerv a kihelyezés előtt 15 nappal köteles 
értesíteni. 

 
8. § 

 
A megváltozott közterületnevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az 
elnevezéstől számított két évig eredeti helyükön kell hagyni és piros színű, átlós áthúzással 
kell ellátni. Az új névtáblát az áthúzott régi tábla mellé vagy alá kell felszerelni. 
 

2 
8/A. § 

 
(1) Emlékjelet („História” várostörténeti tábla, emléktábla stb.) az önkormányzat készíttethet 

és helyezhet el. 
(2) Az emlékjel kihelyezéséről a Képviselő-testület dönt. 
(3) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, vagy használója az emlékjel elhelyezését és az ezzel 

kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. Amennyiben az elhelyezéssel az ingatlanon kár 
keletkezik, azt a kihelyezésért felelős köteles megtéríteni. 

(4) A kihelyezésről az érintett ingatlanokkal rendelkezni jogosultat előzetesen értesíteni kell. 
(5) Az emlékjel két oldalán 1,0 méteren belül, alatta és felette pedig egyáltalán nem lehet 

reklám és egyéb kegyeletsértő és/vagy bármilyen más módon zavaró elemet elhelyezni. 
(6) Az emlékjel jókarbantartásáról az önkormányzat gondoskodik. 
(7)3 Az emlékjel állítással kapcsolatos előkészítő és nyilvántartási feladatokat a városi 

főépítész, az elhelyezéssel, a karbantartással és a pótlással kapcsolatos feladatokat a 
Hatvani Polgármesteri Hivatal Műszaki és Városfejlesztési Irodája látja el. 

 
IV. Fejezet 

Az ingatlanok számozásának szabályai 
 

5. Általános szabályok 4,5 
 

                                                 
1 Fejezet címét módosította: 9/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos: 2023. március 1-től. 
2 Alcím címét hatályon kívül helyezte: 9/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. § e). Hatályos: 2023. március 
1-től. 
3 Módosította: 7/2021./III.5./ önkormányzati rendelet 12. §. Hatályos: 2021. március 8-tól. 
4 Alcím címét hatályon kívül helyezte: 9/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. § f). Hatályos: 2023. március 
1-től. 
5 Alcím címmel kiegészítette: 9/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos: 2023. március 1-től. 



9. §1 
 
(1) A névvel ellátott közterületeken a címképzést a Korm. rendelet I. 11-20. §-a szerint kell 

elvégezni. 
(2) Az ingatlanok számozását úgy kell elvégezni, hogy a számok a városközponttól kifelé 

haladva növekedjenek és a közterület jobb oldalán lévő ingatlanokat páratlan, bal oldalán 
lévő ingatlanokat páros számmal kell ellátni. Ha a közterület teret érint, akkor a 
számozás az óramutató járásával megegyezően történik. 

(3)2 Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kiegészítő jelzésként a 
számok mellé a magyar ABC ékezet nélküli nagybetűit kell alkalmazni, „/” jellel 

(4) Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént, de telekmegosztás révén új 
ingatlan ékelődik be, akkor a meglévő ingatlan számozása változatlan marad, az újonnan 
keletkezett ingatlan számozását pedig a (3) bekezdés szerinti jelölés alkalmazásával kell 
végezni. 

(5)3 Telekegyesítés esetén intervallumos számozás történik. 
 

6. Házszám változás 4,5 
10. § 

 
(1) A házszámok megváltoztatása hivatalból vagy kérelemre történhet. Kérelmet az nyújthat 

be, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik. 
(2) Az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha 

a) az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel az ingatlan házszáma, csak a helyrajzi 
száma, 

b) a közterületen több ingatlan azonos házszámmal szerepel az ingatlan-
nyilvántartásban, 

c) az ingatlan házszáma téves, 
d) az ingatlan megosztására vagy egyesítésére kerül sor, 
e)6 a Központi Címregiszterben az ingatlan címadata nem került, tévesen került, vagy 

hiányosan került rögzítésre. 
(3)7 Ha a közterületen több ingatlan azonos házszámmal rendelkezik, vagy az ingatlanok 

számozása hibás, illetve új házszám kerül megállapításra, akkor a közterületet érintő 
ingatlanokat  a legkisebb érdeksérelemmel járó módon kell átszámozni. 

(4)8 Ha a több önálló rendeltetési egységet magába foglaló ingatlanon belül lévő egységek 
házszáma hibás, illetve a beazonosításuk körülményes, akkor a házszám módosítását a 
legkisebb érdeksérelemmel járó módon kell elvégezni. 

 
7. Házszámtábla kihelyezésének szabályai 9,10 

11. § 
 
(1) Az ingatlan tulajdonosa (használója, kezelője) köteles az ingatlant házszámtáblával 

ellátni. 

                                                 
1 Módosította: 8/2015./II.27./ önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2015. március 1-től. 
2 Módosította: 33/2018./X.26./ önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2018. október 29-től. 
3 Kiegészítette: 9/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos: 2023. március 1-től. 
4 Alcím címét hatályon kívül helyezte: 9/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. § g). Hatályos: 2023. március 
1-től. 
5 Alcím címmel kiegészítette: 9/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. §. Hatályos: 2023. március 1-től. 
6 Kiegészítette: 9/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. §. Hatályos: 2023. március 1-től. 
7 Módosította: 2/2009./I.30./ Ökr. 4. § (1). Hatályos: 2009. február 1-től. 
8 Módosította: 33/2018./X.26./ önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2018. október 29-től. 
9 Alcím címét hatályon kívül helyezte: 9/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. § h). Hatályos: 2023. március 
1-től. 
10 Alcím címmel kiegészítette: 9/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. §. Hatályos: 2023. március 1-től. 



(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerinti cseréjéről, 
megrongálódása esetén pótlásáról és karbantartásáról az ingatlan tulajdonosa saját 
költségén köteles gondoskodni. 

(3)1 A házszámtábla kihelyezését 
a) új építmény esetén a használatbavételi eljárás lezárását követő 30 napon belül, 
b) házszám változás esetén az erről szóló hirdetmény közzétételétől számított 60 napon 

belül kell teljesíteni. 
(4) A házszámtáblát épületen, kerítésen, ezek hiányában külön tartószerkezeten, 

közterületről jól látható módon kell elhelyezni. 
(5)-(6)2 
(7) Társasházak esetében a házszámtáblát lépcsőházanként, a bejárat felőli oldalon kell 

elhelyezni. 
 

V. Fejezet 
Egyéb rendelkezések 

 
12. § 

 
(1) Közterületi névtáblát a kezelő hozzájárulása nélkül eltávolítani, megrongálni, eltakarni, 

vagy bármely más módon a tájékoztató jellegét megszüntetni tilos. 
(2)3 E rendelet alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások 

tényállásait külön önkormányzati rendelet állapítja meg. 
(3)4  
 

VI. Fejezet 
Záró rendelkezések 

 
13. § 

 
(1) Jelen rendelet 2008. június 1. napján lép hatályba. 
(2) Jelen rendelet 6. § (3) bekezdése 2008. július 1. napján lép hatályba. 
(3)5 
(4)6 
(5)7 
(6) Azon ingatlantulajdonosok (használók, kezelők), melyeknek ingatlanán e rendelet 

hatályba lépésekor a házszámtábla hiányzik vagy nem látható, kötelesek azt e rendelet 
hatályba lépésétől számított 90 napon belül elhelyezni. 

(7)8 
 
 Dr. Bóta Julianna Érsek Zsolt 
 jegyző polgármester

                                                 
1 Módosította: 33/2018./X.26./ önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2018. október 29-től. 
2 Hatályon kívül helyezte: 33/2018./X.26./ önkormányzati rendelet 8. § (2). Hatályos: 2018. október 29-től. 
3 Kiegészítette: 13/2013./III.29./ önkormányzati rendelet 24. §. Hatályos: 2013. április 22-től. 
4 Hatályon kívül helyezte: 33/2018./X.26./ önkormányzati rendelet 8. § (2). Hatályos: 2018. október 29-től. 
5 Hatályon kívül helyezte: 33/2018./X.26./ önkormányzati rendelet 8. § (2). Hatályos: 2018. október 29-től. 
6 Hatályon kívül helyezte: 2/2009./I.30./ Ökr. 5. §. Hatályos: 2009. február 1-től. 
7 Hatályon kívül helyezte: 33/2018./X.26./ önkormányzati rendelet 8. § (2). Hatályos: 2018. október 29-től. 
8 Hatályon kívül helyezte: 33/2018./X.26./ önkormányzati rendelet 8. § (2). Hatályos: 2018. október 29-től. 



 
1. sz. függelék 

 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 



 
                     2. sz. függelék  
         
                  
                                              TELEPÜLÉSRÉSZ NÉV:    ÓHATVAN    
                  
Településrészhez tartozó közterületek:            
          Ady Endre utca     
          Akácfa utca     
          Árpád utca     
          Bajza József utca     
          Balassi Bálint utca     
          Bányász utca     
          Barackos utca     
          Barcsay Jenő utca     
          Bástya utca     
          Báthori István utca     
          Batthyány utca     
          Béla utca     
          Berzsenyi Dániel utca   
          Boldogi út     
          Bornemissza utca     
          Csaba utca     
          Csajkovszkíj utca     
          Csányi út     
          Csatafi utca     
          Czuczor Gergely utca   
          Delelő utca     
          Dembinszky utca     
          Diófa utca     
     Dobó tér   
          Domb utca     
          Dózsa tér     
          Dózsa György utca     
          Eötvös utca     
          Erzsébet tér     
          Fancsali kertsor     
     Fecske utca   
          Fűzfa utca     
          Gáspár András utca     
          Géza fejedelem utca     
          Gódor Kálmán utca     
          Gorkíj utca     
          Görög utca     
          Grassalkovich út     
     Gyepre járó kertsor   
          Hajós Alfréd utca     
          Harang utca     
          Harmónia utca     
          Hársfa utca     
     Hárslevelű kertsor   
         Hárstelepi utca     



     Hatvanas utca   
          Hatvany Irén utca     
          Hegyalja út     
     Hegytető utca   
          Honvéd utca     
          Horváth M. út     
          Hősmagyar utca     
      Hunyadi tér     
     Ifjúság útja   
      Iskola utca     
      István király utca     
      Kárpát utca     
      Kastélykert utca     
      Kazinczy utca     
      Kertész utca     
      Kinizsi utca     
      Kisfaludy utca     
      Klapka utca     
      Knézich utca     
      Kobzos utca     
      Kodály Zoltán utca     
      Kórház utca     
      Kossuth tér     
      Kossuth Lajos utca     
     Ködmön-tanya   
      Köztársaság utca     
      Madách utca     
      Mártírok tere     
      Mártírok útja     
     Mikes utca  
     Mikes köz  
      Nádasdy Tamás utca   
     Napraforgós kertsor   
      Nagy Sándor utca     
      Népkert utca     
      Nyírfa utca     
      Papp István utca     
      Pázsit utca     
      Peres puszta     
      Peresi utca     
      Petőfi tér       
      Petőfi Sándor utca     
      Radnóti tér     
      Ratkó József utca     
      Rózsa utca     
      Sárkány utca     
     Sport utca   
     Strázsahegyi kertsor   
      Szabadság út     
      Szalkai utca     
      Széchenyi utca     
      Szent Mihály utca     



     Székely utca   
     Szilvás kertsor   
      Szőlőhegy     
      Tabán út       
      Tanács utca     
      Temető utca     
     Téglagyári utca   
      Thurzó utca     
      Tizeshonvéd utca     
      Tízhold       
      Tóth Árpád utca     
     Trianon köz   
     Trianon tér   
      Újélet utca     
      Újvilág utca     
     Ürgés kertsor   
      Vár utca       
      Vas Gereben utca     
      Vásártér       
      Vécsey utca     
      Vécsey Károly tér     
      Vereczkei utca     
     Vitéz kertsor   
      Vörösmarty tér     
     Zöld utca   
      Zrínyi utca     
          Zsilip utca     
               
    TELEPÜLÉSRÉSZ NÉV:  ÚJHATVAN    
                 
Településrészhez tartozó közterületek:   Apafi utca     
      Apród utca     
      Arany János utca     
      Attila utca     
      Babits Mihály utca     
      Bajcsy-Zsilinszky út   
      Balogh Ádám utca     
      Bálvány utca     
      Baross Gábor utca     
      Bartók Béla utca     
      Béke utca     
      Bem József utca     
      Benczúr Gyula utca     
      Bercsényi út     
      Bethlen Gábor utca     
      Bezerédi utca     
     Bibó István út   
      Bocskai István utca     
      Botond utca     
      Buzogány utca     
     Csollák-tanya   
      Csók István utca     



      Csokonai utca     
      Czóbel Béla utca     
      Damjanich utca     
      Deák Ferenc utca     
     Dézsmaszék köz   
     Dézsmaszék kertsor   
      Dézsmaszéki utca     
      Doktay Gyula utca     
      Dolgozók útja     
      Esze Tamás utca     
      Ferencesek útja     
      Forgács Simon utca     
      Fuvaros utca     
      Fürdő utca     
      Gábor Áron utca     
      Gárdonyi Géza utca     
      Gedeon Béla utca     
      Görgey utca     
      Hajdú utca     
      Határ utca     
      Hatvani Lajos utca     
      Hétvezér utca     
     Hídelőtti utca   
      Huszár utca     
      Iparos utca     
      Irínyi János utca     
      Jávorka utca     
      Jókai utca     
      József Attila utca     
      Kandó Kálmán utca     
      Kard utca     
      Karinthy Frigyes utca   
      Kert utca       
      Kiss Ernő utca     
      Kopja utca     
      Kosztolányi út     
      Kölcsey Ferenc utca   
      Kőműves utca     
      Legány Ödön utca     
      Lehel utca     
      Liszt Ferenc utca     
      Majtényi utca     
      Május 1. utca     
      Martinovics utca     
      Mátyás király utca      
      Mészáros Lázár út     
      Mikszáth tér     
      Mohács utca     
      Móra Ferenc utca     
      Móricz Zsigmond utca   
      Mozdony utca     
      Munka utca     



      Munkácsy Mihály utca   
     Pappmalom   
      Pintér István utca     
     P. Krisztien Rafael utca   
     P. Lukács Pelbárt utca   
      Radnóti Miklós utca     
      Rákóczi út     
      Ring Kálmán út     
     Robert Bosch út   
     Strand utca   
      Szapári utca     
     Szent Ferenc tér   
      Szepes Béla utca     
      Táltos utca     
      Táncsics Mihály utca   
     Tarjáni utca   
      Tarjáni út     
      Teleki út       
     Thököly utca   
      Toldi utca     
      Tompa Mihály utca     
      Traktor utca     
      Turai út       
      Turul utca     
      Tüzér utca     
      Új utca       
      Utász utca     
      Úttörő utca      
      Váci Mihály utca     
      Vak Bottyán utca     
      Várkonyi Sándor utca   
      Vasút utca     
      Vasvári Pál utca     
      Veres Péter Utca     
      Viola utca     
      Vitális Mórutca     
      Wesselényi utca     
      Zöldfa utca     
         
                  
    TELEPÜLÉSRÉSZ NÉV:      NAGYTELEK    
                  
      Nagytelek utca     
     Nagytelek major   
         
                  
    TELEPÜLÉSRÉSZ NÉV:      NAGYGOMBOS   
                  
      Árnyas utca     
      Bokor köz     
     Borház út   
      Csalános utca     



      Cserje utca     
      Gesztenye fasor     
     Gombospusztai kertsor   
     Kóczos kertsor   
      Kurta utca      
      Pécsi Sándor utca      
      Lőrinci út       
     Nagygombos major   
     Szúnyogos kertsor   
      Zagyvaparti  utca     
         
                  
    TELEPÜLÉSRÉSZ NÉV:     KISGOMBOS    
                  
     Kisgombosi út   
      Major utca     
         
                  
    TELEPÜLÉSRÉSZ NÉV:    GÖRBEÉR (üdül őövezet)   
              
      Görbe utca     
     Görbeér tanya    
     Nyár utca    
      Ősz utca       
      Rét utca       
      Tavasz utca     
      Sóderos utca     
      Tó utca       
         
                  
    TELEPÜLÉSRÉSZ NÉV:    SASHALOM    
          K Ü L T E R Ü L E T      
      Sashalom     
         
                  
    TELEPÜLÉSRÉSZ NÉV:     KISTELEK    
                  
      Kistelek köz     
     Kistelek major    
     Kistelek út    
 
 



3. sz. függelék 
 

A rendelet 6. § (4) bekezdése alapján az alábbiak é rtesülnek a földrajzi névvel 
kapcsolatos változásokról: 

 
I. Belterületen történ ő változás esetén: 
 
1. A földrajzi név megállapításának, megváltoztatásának kezdeményezője 
2. A földrajzi névvel érintett közterületen lévő ingatlanok tulajdonosai 
3. Hatvani Járási Hivatal Földhivatali Osztály 
4. Hatvani Járási Hivatal 
5. Központi Statisztikai Hivatal 
6. Földrajzinév-bizottság 
7. Földmérési és Távérzékelési Intézet 
8. Hatvan 1. Posta 
9. Hatvan 2. Posta 
10. Rendőrkapitányság Hatvan 
11. Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Hatvan 
12. Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gyöngyösi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség 
13. Mentőszolgálat Hatvan 
14. Heves Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 
15. Közműszolgáltatók 
16. Jogszabály szerint egyéb adatkezelésre jogosult szer részére, amennyiben azt kéri 
 
II. Külterületen történ ő változás esetén: 
 
1. Az I.1. pontban foglaltak 
2. A földrajzi névvel érintett közterületen lévő ingatlanok tulajdonosai a helyben 

szokásos módon 
3-16. Az I.3. – I.16. pontban foglaltak 
 


