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TÁJÉKOZTATÓ 

a települési közterület elnevezés változása miatt 

szükségessé vált intézkedések 

folyamatáról 

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. §-

ában foglalt azon rendelkezés alapján, mely szerint közterület, illetve közintézmény nem 

viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek 

megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést vagy 

olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül 

utal, - a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását is figyelembe véve - 

a 196/2015. (06.16.) számú határozatában az alábbi közterületek elnevezését változtatta 

meg: 

 

Közterület régi neve:          Közterület új neve:  

 

Sallai Imre utca             Vadkörte utca 

Fürst Sándor utca            Vadszeder utca 

Kállai Éva utca            Mikszáth Kálmán utca 

Kulich Gyula utca            Munkácsy Mihály utca 

Ságvári Endre utca            Bozay Attila utca 

Uttörő utca              Ifjúsági utca 

Jankovics Lajos utca          Jankovich Ferenc utca 

 

Az új közterületi elnevezések a központi címnyilvántartásban átvezetésre kerültek. 

A közterületek elnevezésének megváltoztatása szükségessé teszi a változás átvezetését az 

érintett magánszemélyek/jogi személyek minden olyan okmányában/dokumentumában, 

amelyben a közterület elnevezése cím adatként szerepel. 

 

1. A személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány (lakcímkártya) 

cseréjével kapcsolatos tudnivalók 

 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvény 13/A §-ában foglaltak szerint a helységnév, postai irányítószám, közterület 

elnevezés, közterület jelleg változása vagy területszervezési eljárásban hozott döntés miatt 

költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén a címváltozásnak megfelelő személyi 

azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt a címváltozás szerinti lakó vagy 

tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal hivatalból állítja ki. 

 

Fenti jogszabályi rendelkezés alapján a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Balatonalmádi Járási Hivatal Balatonfűzfői Kirendeltség Kormányablak Osztálya 

(a továbbiakban: Balatonfűzfői Kormányablak) hivatalból és díjmentesen állítja ki az új 

cím szerinti lakcímigazolványt. 

 

 



Az új címet tartalmazó lakcímigazolvány a Balatonfűzfő, Nike krt. 1. szám alatt 

található Balatonfűzfői Kormányablaknál  vehető át 2016.  január 11-től az alábbi 

ügyfélfogadási időben: 

 

           Hétfő:   7.00 – 17.00 

           Kedd:   8.00 – 12.00 

           Szerda:   8.00 – 12.00 

           Csütörtök:  8.00 – 18.00 

           Péntek:   8.00 – 12.00 

 

Felhívom a figyelmet, hogy az új lakcímigazolvány kiadásával egyidejűleg a régi 

lakcímet tartalmazó lakcímigazolvány bevonásra kerül, az ügyintézéshez azt hozza 

magával! 

 

A régi utcanevet tartalmazó lakcímkártya leadása és az új lakcímkártya átvétele 

ügyében az azonos lakcímen élő személyek közül egy személy meghatalmazás nélkül is 

eljárhat. 

 

  

2. A forgalmi engedély cseréjével kapcsolatos tudnivalók 

 

A forgalmi engedélyben történő lakcímváltozás átvezetése a forgalmi engedély cseréjével 

történik. A cserét a forgalmi engedély jogosítottja (a gépjármű tulajdonosa vagy 

üzembentartója) személyesen vagy meghatalmazott útján intézheti - a jelen tájékoztató 

1. pontja szerinti - ügyfélfogadási időben a Balatonfűzfői Kormányablaknál (Balatonfűzfő, 

Nike krt. 1.) az előző forgalmi engedély leadásával.  

Az okmány cseréjére akkor kerülhet sor, ha 

- egyéni vállalkozó vagy cég tulajdonos esetén a változás az egyéni vállalkozói/cégbírósági 

nyilvántartáson átvezetésre került, 

- a jármű érvényes műszaki vizsgával és kötelező gépjármű felelősségbiztosítással 

rendelkezik. 

 

Az okmánycsere a vonatkozó jogszabályok alapján a közterület elnevezésének változása 

miatti, költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén illetékmentes.  

 

A közterület elnevezésének változását igazoló - a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati 

Hivatal által kiállított - hatósági igazolás a Balatonfűzfői Kormányablaknál az ügyintézéshez 

rendelkezésre áll. 

 

3. Eljárás a cégbírósági bejegyzésekkel kapcsolatosan 

 

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 

törvény 53. § (1) bekezdése szerint 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.   

 

 

 

 

 

 



4. Egyéni vállalkozást érintő tudnivalók 

 

A közterület elnevezésének változásával érintett székhellyel, telephellyel rendelkező egyéni 

vállalkozók a módosítással kapcsolatos kérelmüket (adatváltozás) a Webes Ügysegéd 

elektronikus alkalmazáson keresztül nyújthatják be.   
 

5. Közszolgáltatók tájékoztatásával kapcsolatos tudnivalók 

 

A Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal a közterületek elnevezésének változásáról 

hivatalból értesíti az alábbi szolgáltatókat, intézményeket: 

 

- Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 

- Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 

- E.ON Energiaszolgáltató Kft. 

- „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. (kéményseprés) 

- PR-Telecom Zrt. 

- Magyar Posta Zrt. 

- Országos Mentőszolgálat Veszprémi Mentőállomás 

- Veszprémi Megyei Rendőr-főkaptányság 

- Balatonalmádi Rendőrkapitányság 

- Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

- Veszprém Megyei Levéltár 

- Veszprémi Törvényszék Cégbírósága 

- Háziorvosi Szolgálatok Balatonfűzfő 

- Egészségház Balatonalmádi 

 

A felsorolásban nem szereplő azon szolgáltatóknál, akikkel a közterület elnevezésének 

változásával érintett lakosság kapcsolatban áll (pl.: bankok, telefontársaságok, 

biztosítók stb.), a változás-bejelentést mindenkinek saját magának kell intéznie. 

 

Az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan címét érintő közterület elnevezés változásának 

átvezetése az önkormányzat feladata, melyről intézkedtünk.   

Az új közterület elnevezéseket tartalmazó utcanév táblák legyártása és kihelyezése 

folyamatban van. 

 

A képviselő-testületi határozat végrehajtása során kérem a Tisztelt Lakosság együttműködését 

és megértését. 

 

 

Balatonfűzfő, 2016. január 04. 

              

                    dr. Takács László 

                      jegyző 


