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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület számára 
egyes újpesti közterület-elnevezések  

pontosításáról 
 
Budapest Főváros Önkormányzata a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint 
azok jelöléséről szóló 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. Tan. rendelet alapján vezeti a főváros közterületi 
neveiről szóló hivatalos utcajegyzéket, melyet kétévente szükséges felülvizsgálni.A Főépítészi 
Iroda aktuális vizsgálata alapján megállapítható, hogy a jelenlegi nyilvántartás – mind a közterü-
leti elnevezések, mind Újpest városrészeinek elnevezéséivel kapcsolatosan pontatlan, és nem 
teljes körű, illetve a kialakult állapottal, az elmúlt évtizedekben bekövetkezett változásokkal nincs 
összhangban. 
 
A fővárosi utcalistából hiányzó, de Újpesten használatos elnevezések:  
 
 Bezerédj köz – a valóságban minden nyilvántartásban és térképen is létező közterület. 

Hrsz: 76113/4 
a népesség-nyilvántartásban: Bezerédj köz – lakossága 24 fő 
névadója: azonos a Bezerédj utcáéval. (Bezerédj István 1796-1856 földbirtokos, reformpoliti-
kus) 

 
 Garam utca–a fővárosi hivatalos utcalistából mindmáig hiányzó utca. A valóságban, minden 

nyilvántartásban és térképen is létező közterület. 
Hrsz: 72312 
a népesség-nyilvántartásban: Garam utca – lakossága jelenleg nincs 

 
 Zsitva utca–a fővárosi hivatalos utcalistából mindmáig hiányzó utca, ugyanakkor a valóság-

ban, alaptérképen létező közterület. 
Hrsz: 72308 
a népesség-nyilvántartásban nem szerepel – lakossága jelenleg nincs 

 
Fővárosi listában javítandó, Újpesten másképp használatosutcaelnevezések: 

(Újpesten – a fővárosi listában) 
 
 Görgey Artúr út– Görgey Artúr utca 

A fővárosi listában Görgey Artúr utca, a térképeken és a népesség-nyilvántartásban is útként 
szerepel (ezer feletti lakossága van Görgey út című okmányokkal). 
Az eredeti – 128/1991. (IV.23.) számú – határozat a Dózsa György út átnevezéséről Görgey Ar-
túr útra szól, de a Főváros a javítás során út helyett utcáról hozott határozatot 768/1991. 
(IV.18.) számon. Közben a Népesség-nyilvántartásban a közterület rögzítése és az okmányok 
átvezetése Görgey Artúr út-ra kezdődött. Az út utcanévi utótag nem csak a történelmi hátte-
re miattjavasolt, hanem indokolt a másodrendű főút volta miatt is, hasonlóan például a Fóti 
út, Megyeri út elnevezésekhez. 
Hrsz: 72156 
a népesség-nyilvántartásban: Görgey Artúr út – 1184 fő 
Névadója: Görgey Artúr 1818-1916 honvédtábornok. Az elnevezés arra utal, hogy 1849. janu-
árjában itt vonult át Görgey Artúr hadserege. 
 

 Ódry utca– Ódry Árpád utca 
Az Ódry Árpád utca a fővárosi listában, az alaptérképen és Népesség-nyilvántartásban is 
Ódry utca.A személynévről elnevezett utcák esetében a Fővárosi Tanács 9/1989. (1990.I.31.) 
sz. rendeletének 7. § (4) bekezdése szerint „kizárólag a családi nevet alkalmazni csak akkor 
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szabad, ha a névadó személyiség így is, vagy így ismert, illetőleg ha az elnevezés egy család-
ról történik”. E szerint a fővárosi listában szereplő forma lenne kívánatos, viszont ez az állapot 
az érintett lakosságnak indokolatlanul magas költségeket okozna. A nyilvántartások egysége-
sítése miatt szükséges az utca Ódry utcára történő hivatalos visszanevezése. 
Hrsz: 72770, 72809 
a népesség-nyilvántartásban: Ódry utca – lakossága 74 fő 
Névadója: Ódry Árpád 1876-1937 színművész, rendező, színész pedagógus, a Nemzeti Színház 
örökös tagja. 

 
 Ugró Gyula sor – Ugró Gyula utca 

A közterület a fővárosi listában Ugró Gyula utcaként, Újpesten Ugró Gyula sor-ként ismeretes, 
a népesség-nyilvántartásban és a térképeken is sor-ként használatos. A sor utcanévi utótag 
azért is javasolt, mivel a közterületnek csak a páratlan oldala beépített és ez a jövőben is így 
marad. 
Hrsz: 76331/191 
Népesség-nyilvántartásban: Ugró Gyula sor – lakossága 1104 fő 
Névadója: Ugró Gyula 1864-1949 ügyvéd, Újpest első polgármestere 1907-1913, majd 1918-
1919-ig. 

 
A fővárosi listából törlendő utcaelnevezések: 
 
 Háromszáznegyvenhatodik utca 

A fővárosi listában szerepel, a valóságban azonbanmegszűnt! Valaha az Attila utcától a 
Bethlen utcáig létezett, majd a Perényi Zsigmond utcához csatolták. 

 
 Korond utca  

A fővárosi listában szerepel. Az 1990. május 15-i Főv. Közlönyben szereplő leírás szerinti 
káposztásmegyeri 2304. jelű iskola végül nem valósult meg, az egykori 28. jelű utca pedig ki-
alakítása előtt a T-68318 számú térrajz, valamint az ezt jóváhagyó 8/20348/10/2001. sz. telek-
alakítási engedély alapján 2001-ben megszűnt, a Földhivatalnál a változás átvezetése meg-
történt. A népesség-nyilvántartásban ugyan szerepel, de lakossága nincs. 

 
 Sárospatak utca 

A fővárosi listában hibás elnevezés. 
 
 Széchenyi utca 

A fővárosi listában szerepel, deterületrendezés miatt megszűnt. 1908 előtt a Deák Ferenc utca 
és a Görgeyi Artúr út között volt. 

 
A fővárosi listában nem szereplő, törlendő utcaelnevezés: 
 
 Kölcsey utca 

A fővárosi hivatalos utcalistában nem szereplő utca. Területrendezés miatt a lakótelep építé-
sekor megszűnt, alaptérképen nincs, más térképeken azonban megtalálható (Závodszky Zol-
tán utcától a Görgey Artúr útig, a Görgey Artúr út 35-41. és 43. között).  
A népesség-nyilvántartásban létezik. Döntés szükséges a közterület visszaállításáról, vagy a 3 
lakos okmányainak javításáról és az utca hivatalos megszüntetéséről.  

 
A térképeken használatban lévő, de a nyilvántartásban nem szereplő elnevezések: 
 
 Lisszaboni utca 

A fővárosi listában nem szerepel,a budapesti utcanévlexikonszerint megszűnt. 1914-ben a Pá-
rizsi és a Berlini utca között volt,a Chinoin iparvágányavezetett rajta, de nincs az üzemhez ke-
rítve. Az alaptérképen még megtalálható, az üzemi terület a Lisszaboni utcáraházszámozva is 
van.  
Hrsz: 76331/191 
a népesség-nyilvántartásban: Lisszaboni utca – lakossága nincs 
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 Szabadság park 
Nincs a fővárosi listában (a térképen: 70348 hrsz-ú, 13883 m2nagyságú közterület). A Váci út és 
az Árpád út torkolatánál a József Attila utcáig terjedő park. A földhivatali térképeken megje-
lenik, de az utcanévjegyzékekben nem, ingatlan nincsen a közterületre házszámozva. 
Hrsz: 70348 
a népesség-nyilvántartásban nem szerepel – lakossága nincs. 

 
 Szabadság tere 

Nincs a fővárosi listában (az alaptérképen 73307/4 hrsz-ú,6334 m2nagyságú közterület Szent 
Imre utca 6-12. sz. épület előtti része). Ha szükséges, igény szerint önkormányzati határozattal 
kell elnevezni, ehhez a közterületet le kell választani az épület mögötti területről. 
Hrsz: 73307/4 
a népesség-nyilvántartásban: Lisszaboni utca – lakossága nincs 
Leírás: Újpest1950. Előzőleg Hősök tere, az újpesti utcanév lexikonban Szabadsághősők tere-
ként szerepel. A Szent Imre utca 2-14. sz. előtti teresedés a Bajza utca 2. sz. és a Leiningen 
Károly utca között. 

 
 Szilágyi tér 

Nincs a fővárosi listában (a térképen 72125/1 hrsz-ú, 607 m2nagyságú közterület), a Szilágyi 
utca, a Kiss János utca és a Dobó utca közötti teresedés. Egyes térképeken megjelenik, kö-
zepén élelmiszerbolt található, melynek önálló telekalakítása 2001-ben megtörtént, hivatalos 
házszámmal még nem rendelkezik. 
Hrsz: 72125/1 
a népesség-nyilvántartásban létezik – lakossága nincs. 
Leírás: a Szilágyi utca és az Árpád út torkolatánál lévő teresedés. 

 
 Tulipán kert 

Nincs a fővárosi listában. Káposztásmegyeren a Nádasdy K. u. – Járműtelep u. – Lakkozó u. – 
Hajló u. által határolt közterület (park). 1993-94-ben az ide ültetett holland tulipánok alkották 
a „Barátság Tulipán-kert” elnevezésű területrészt. A közterület nevével összemosva alakult ki 
az elnevezés, melyet utcajegyzék nem tartalmaz, csak egyes térképeken jelenik meg, hivata-
los elnevezés nem történt. A közterületre nincsen házszámozva ingatlan 
A terület jelenleg három ingatlanból áll (összes területe: 22267 m2) 
Hrsz: 76561/224, 76561/185, 76561/186   
Népesség-nyilvántartásban nem szerepel – lakossága nincs. 

 
A fővárosi listában nem megjelenő két új közterület elnevezése: 
 
 A 10/2008. (I. 29.) Önko. határozattal elnevezett Wolfner utca 

A „Károlyi István Városközpont” építésének előrehaladtával került sor a Károlyi és a József At-
tila utca közötti ún. feltáró út elnevezésére, Újpest gazdasági fejlődésében jelentős szerepet 
játszó Wolfner család emlékének megőrzésére. 

 
 444/2009. (X. 27.) Önko. határozattal elnevezett Berda József park 

Aradi utcai Óvoda és Bölcsőde, a Szolgáltatóház, valamint Testnevelés Tagozatos Általános 
Iskola által határolt területet nevezte el így a Képviselő-testület, az új díszburkolatos területrész 
átadását követően, Farkas István képviselő úr indítványára. 
Az elnevezés megtartása nem indokolt. 
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A fent leírtak alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé, 
a döntés meghozatala érdekében: 
 
a Képviselő-testület  
…/2011. (X. 27.) sz. határozata 
 
1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata úgy dönt, hogy 
 

a) a kialakult állapotnak és használatnak megfelelően a fővárosi hivatalos utcajegyzék-
ben a 76113/4 helyrajzi számú közterület, aBezerédj köz is szerepeljen. 

b) a kialakult állapotnak és használatnak megfelelően a fővárosi hivatalos utcajegyzék-
ben a 72312 helyrajzi számú közterület, aGaram utca is szerepeljen. 

c) a kialakult állapotnak és használatnak megfelelően a fővárosi hivatalos utcajegyzék-
ben a 72308 helyrajzi számú közterület, aZsitva utca is szerepeljen. 

d) a kialakult állapotnak és használatnak megfelelően a 72156 helyrajzi számú közterület a 
fővárosi hivatalos utcajegyzékben is Görgey Artúr út néven szerepeljen. 

e) a kialakult állapotnak és használatnak megfelelően a 72770, 72809 helyrajzi számú köz-
területek a fővárosi hivatalos utcajegyzékben is Ódry utca néven szerepeljen. 

f) a kialakult állapotnak és használatnak megfelelően a 76331/191 helyrajzi számú közterü-
let a fővárosi hivatalos utcajegyzékben is Ugró Gyula sor néven szerepeljen. 

g) mivel a Háromszáznegyvenedik utca megszűnt ezért a közterület elnevezését a fővárosi 
hivatalos utcajegyzékbőliskéri törölni. 

h) mivel a Korond utca kialakulása nem történt meg, a közterület elnevezését a fővárosi 
hivatalos utcajegyzékbőliskéri törölni. 

i) mivel a Sárospatak utca kialakulása nem történt meg, a közterület elnevezését a fővá-
rosi hivatalos utcajegyzékből is kéri törölni.  

j) mivel a Széchenyi utca megszűnt a közterület elnevezését a Fővárosi Hivatalos 
utcajegyzékbőliskéri törölni.  

k) a kialakult állapotnak és használatnak megfelelően a fővárosi hivatalos utcajegyzék-
ben a 71422/156 helyrajzi számú közterület,a Kölcsey utcaszerepeljen.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy az illetékes Alpolgármester útján tegye meg az ehhez szüksé-
ges intézkedéseket a Fővárosi Közgyűlés felé. 

 
2. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata úgy dönt, hogy 
 

a) a Lisszaboni utca megtartása városrendezési szempontból nem indokolt, ezért aztaz ut-
canév nyilvántartásbóltörli.  

b) a kialakult állapotnak és használatnak megfelelően a 70348 helyrajzi számú közterület 
Szabadság park elnevezését az utcanév-nyilvántartásból törli. 

c) mivel a Szabadság tereelnevezés megtartása városrendezési szempontból nem indo-
kolt, azta nyilvántartásbóltörli. 

d) mivel a Szilágyi tér megtartása városrendezési szempontból nem indokolt, azta 
nyilvántartásbóltörli. 

e) mivel a Tulipán kert megtartása városrendezési szempontból nem indokolt, azta 
nyilvántartásbóltörli. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az illetékes Alpolgármester útján tegye meg az ehhez szüksé-
ges intézkedéseket. 

 
3. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata megerősíti 10/2008. (I. 29.) önko. határo-

zatát, és ennek alapján javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy a telekalakítást követően a 
70350/14 és a 70350/20 hrsz-ú ingatlanból kialakítandó új közterület elnevezése Wolfner utca 
legyen. 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy az ügyben illetékes Alpolgármester útján tegye meg az ehhez 
szükséges intézkedéseket a Fővárosi Közgyűlés felé, valamint a telekalakítás végrehajtása 
érdekében. 
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4. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata hatályon kívül helyezi 444/2009. (X. 27.) 
önko. határozatát. 

 
Felelős: Polgármestert, az ügyben illetékes Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
Budapest, 2011. október 19. 
 
 
 

Wintermantel Zsolt 
 
 
 
 
 
Háttéranyag a Főépítész Irodán megtekinthető 
 
 
 


