
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a         
házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet         
(továbbiakban: Rendelet) értelmében a kerületi közterület elnevezéséről a képviselő testület          
javaslata alapján a Fővárosi Közgyűlés dönt. 

A fentiekre tekintettel az alább felsorolt közterületek elnevezése tárgyában a következőket           
terjesztem elő. 

1. A Madárhegyen a (1663/11) és (1659) helyrajzi számú névtelen közterületek          
elnevezése. 

2019. november 14-én megkeresés érkezett hivatalunkhoz a fenti közterületek         
elnevezése miatt, mivel az ott élők nem tudnak címre bejelentkezni. A jelzett névtelen             
közterülethez közvetlenül kapcsolódó ingatlanokon található lakásoknak a címei        
kizárólag helyrajzi számot tartalmaznak, a jövőre nézve – a kérelmezőtől függetlenül           
– is szükséges az elnevezés. 

A (1663/11) hrsz-ú közterület és a (1659) hrsz-ú közterület egy része, mely a             
Kányakapu utcától indul déli irányba és a 1669/3 hrsz-ú ingatlanig tart, jelenleg            
névtelen (1. sz. térkép.). A jelzett közterületek besorolása „kivett közterület” és „kivett            
közút”, mindkettő esetében tulajdonos a XI. kerület Újbuda Önkormányzata. 

Elnevezési javaslat: Kányakapu köz 

 

2. A (4982/2) helyrajzi számú közterület Balogh lejtőről Molnár C. Pál lejtőre           
való átnevezése 

A Csillag család – 2019. január elején - megkereste hivatalunkat, a Balogh lejtő             
Molnár C. Pál lejtőre történő átnevezésére (2. sz. térkép). 

Molnár C. Pál magyar festő és grafikusművész, 1916-tól halálig kerületünkben élt és            
dolgozott. (A Szentimrevárosi Egyesület az átnevezést támogatja). 

A Balogh lejtő feltételezhetően Balogh Tihamér után kapta a nevét. A kerületünkben            
található Balogh Tihamér utca miatt a Balogh lejtő átnevezésével nem merülne           
feledésbe Balogh Tihamér neve. 



A jelzett közterület besorolása „kivett közterület”, tulajdonosa a XI. kerület Újbuda           
Önkormányzata. Az átnevezés nem érint egyetlen lakcím, illetve székhely bejegyzést          
sem. 

Elnevezési javaslat: Molnár C. Pál lejtő 

 

3. A Kamarerdei útról nyíló - (256/7), (1215/2) és 256/5 helyrajzi számú névtelen 
közterületek – zsákutca elnevezése 

A Ramico Kft.- 2019. márcuis 26-án - megkereste hivatalunkat az elnevezés miatt,            
mivel a telephelyüket sem az ügyfelek, sem a posta nem találja meg. 

Az elnevezni tervezett terület Kamaraerdő városrészen található, Budaörs településsel         
közös határ közelében (3. sz. térkép). 

A jelzett közterületek besorolása a (256/7) és a (1215/2) hrsz-ú ingatlanok esetében            
„kivett közterület”, a 256/5 hrsz-ú ingatlan esetében „kivett árok”. Mindhárom          
ingatlan tulajdonosa a XI. kerület Újbuda Önkormányzata. 

Elnevezési javaslat: Kamaraerdei köz 

  

4. A (4492/2) helyrajzi számú közterület tűzoltóság előtti zöldterületének        
elnevezése 

2019. december 9-én a Budapest XI. kerület tűzoltóság előtti terület elnevezésére           
kezdeményezés érkezett. 

A (4492/2) hrsz-ú Edömér utca közterületnek a (4649/1) hrsz-ú Diószegi út déli            
telekhatára, a (4491/13) hrsz-ú Tas vezér utca nyugati telekhatárának északi irányba           
való meghosszabbítása és a tűzoltóság 4491/18 hrsz-ú telkének észak-keleti         
telekhatára által határolt háromszög alakú zöldterületi része (4. sz. térkép). 

A jelzett közterület besorolása „kivett közterület”, tulajdonosa a XI. kerület Újbuda           
Önkormányzata. 

Az átnevezés nem érint egyetlen lakcím, illetve székhely bejegyzést sem. 

Elnevezési javaslat: Tűzoltók tere 

  



 

5. Közterület elnevezése Papp Lászlóról 

2020. január 2-án a Papp László Sport Ösztöndíj részéről érkezett megkeresés arra            
vonatkozóan, hogy a kerületben a Mányoki út környékén vagy a BudaPart beruházás            
(Öböl) területén egy utca Papp Lászlóról kapja a nevét. 

Papp László háromszoros olimpiai bajnok ökölvívó, 1950 és 1961 között          
kerületünkben lakott családjával.  

A Gellérthegyen (5290/2) hrsz-ú Szirtes utcából dél-keleti irányba nyíló (5342/2)          
hrsz-ú közterület, melyet északról az (5390) hrsz-ú közpark határol. A természetben           
gyalogos sétáló utca. 

A jelzett közterület besorolása „kivett közterület”, tulajdonosa a XI. kerület Újbuda           
Önkormányzata. 

Elnevezési javaslat: Papp László sétány 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Rendelet 6. § (1) bekezdésének értelmében            
tegyen javaslatot a közterületek elnevezéséről. 

 
Budapest, 2020. február 18. 
 

dr. László Imre 


