
Tájékoztatás a XI. kerületben védetté nyilvánított utcanevekről,  

annak folyamatáról, valamint a Patriótákról. 

 

 

 

A Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó bizottsága 1965-ben elrendelte, hogy az azonos 

utcaelnevezéseken belül védettnek minősítendő utcanevekre a Kerületi tanácsok végrehajtó 

bizottságainak javaslata alapján, az Utcaelnevezési Bizottság terjessze elő a javaslatát. 

 
Az Utcaelnevezési Bizottság a védetté nyilvánítás folyamán az alábbi szempontokat vette figyelembe: 

- az utcanév tükrözze vissza a várostörténeti emlékeket, 

- az elnevezés időpontja általában a századforduló körüli, ezen belül pedig tartalmában 

hagyományos jellegű és közismert legyen. 

 

A Bizottság a fentiek mellett figyelembe vette azt is, hogy a több kerületben is előforduló elnevezések 

esetében a beépítettség, közlekedés szempontjából jelentősebb utca elnevezése legyen védett (a 

városrész kiemelkedő fontosságú, esetleg iránymutató útvonalat jelentsen). 

A személyekről elnevezett utcanevek védetté nyilvánítása szükségtelen. 

 

1965. november 09-én védettnek javasolt és elfogadott utcanevek köre: 

- Avar utca 

(A Levéltár közlése szerint az utcát 1891. október 15-én nevezték el.), 

- Budafoki út  

(1850-ben Promontori út volt, majd mikor Promontor neve Budafokra változott, az 

elnevezést is megváltoztatták, időpontja 1902. január 07.). 

 
1967. július 07-én védettnek javasolt és elfogadott utcanevek köre: 

- Fehérvári út  

(Az elnevezés időpontja: 1874. február 19., az út jelentős főútvonal, egyben      iránymutató 

Székesfehérvár felé), 

- Kelenhegyi lépcső 

(az elnevezés időpontja: 1890. szeptember 25., mely elnevezés a kerület helytörténeti 

kialakulására utal),  

- Kelenhegyi út 

(az elnevezés időpontja: 1930. december 6., mely elnevezés a kerület helytörténeti 

kialakulására utal), 

- Lágymányosi utca 

(az elnevezés időpontja: 1899. január 26., mely elnevezés a kerület egyik részének 

megjelölésére is utal). 

 

A közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszámmegállapítás 

szabályairól szóló 94/2012. (XII.27.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú mellékletében a védett utcanevek 

között szerepel a Németvölgyi út, és a Törökbálinti út is. 

A kettő utcanév az 1967. július 07-ei Végrehajtóbizottsági ülés jegyzőkönyvében található a védettnek 

nem javasolt, de meg nem változtatható utcanevek között, de nem a XI. hanem a XII. kerületnél. 

Egyéb információt nem találtunk a két utcanév tekintetében. 

A Törökbálinti út 1929. március 19-én, a Németvölgyi út pedig 1886. január 28. került elnevezésre.  
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A XI. kerület Szerémi út védetté nyilvánítását kezdeményező Magyar Patrióták Közösségéről az 

alábbi információkkal rendelkezünk: 

https://magyarpatriotak.hu/patriotakrol/ 

 

A Magyar Patrióták Közösségét anyaországi és határon túli magyar fiatalok 2014-ben azért hozták 

létre, hogy a konzervatív értékrendű, nemzetben gondolkodó jövő nemzedéket összefogják a 

magyarság által létrehozott értékek megóvása és gyarapítása érdekében. Szeretnék, ha a szülőföld 

szeretete és a nemzeti összetartozás újra megerősödne társadalmunkban. Ezért általános értékvédő 

tevékenységeiken túlmutatóan – mint amilyen a kulturális örökség megóvása – a megmaradásra épülő 

nemzetpolitikával és a globalizáció jelentette kihívások megválaszolásával is kiemelten foglalkoznak. 

A Magyar Patrióták Közössége az egész Kárpát-medencében tevékenykedik annak érdekében, hogy 

céljaik minél teljesebben megvalósulhassanak. Működésük az önkéntesség elvén nyugszik. Alapítóik, 

tagjaik többsége fiatal, az egyesület átlagéletkora körülbelül 30 év.  

 

Nevükről 

A Magyar Patrióták Közössége a nevét tudatosan választotta. A Pátria – latin eredetű – szó jelentése 

(’haza’) a magyar nyelvben összekapcsolódik Rákóczi Ferenccel, a szabadságharcokkal, az egész 

történelmünkkel. A Hazáért, a Haza értékeiért kívánnak tenni. 

Alapítóik és ügyeik 

A Magyar Patrióták Közösségének létrejöttét 2014. január 22-én, a magyar kultúra napján 

mondták ki a budai várban, a koronázó (Mátyás-) templom mellett, Szent István szobránál 

nemzeti értékeinkért felelősséget viselő honpolgárok. Maga az egyesület megalapítása a budai 

rendi országgyűlések helyszínén, a régi budavári országház épületében történt, az Országház 

utcában. 

Megalakulásuk (2014) óta számos tevékenységük során találkozhatott velük az olvasó. A 

legfontosabb eddigi munkáik: a veszélybe került bánsági (délvidéki) templomok megvédése 

(Németcsernye, Módos, Párdány), a budai Radetzky-laktanya megmentése a lerombolástól. 

 

Budapest, 2018. szeptember 26. 

         Magyar Tamásné  

                           igazgató 

https://magyarpatriotak.hu/patriotakrol/

