
1. számú mellék|et

9/1989. (1990. I. 31.) Főv. Tan. rendelet

a kiizterÍilet- és városrésznevek megállapításáró|, valamint azok jelöléséről "

Utcané+,ttÍbItÍk

22. s (l) Áz utca nevét a tájékozódást jól segítő utcanéltáblákon kell feltüntetni. Az elhelyezés
határidejéról az elnev ezó szeÍv hatáÍozatban rendelkezik.

(2) Az utcanévtáblát a rendelet 2. számú mellék]etében meghatározott minta szerint kell elkészíteni. A
kerületi őnkormiíLrryzat, amennyiben azt történelmi hagyomány indokolja, ez alól felmentést kérhet.

(3) Az utcanéltábla kihelyezése, karbantartása és pótlása a kerületi jegyző feladata.
23. $ (1) Az utcanéltáblííü fel kell tüntetni:
4 akernletközigazgatási he|ynevét (Iómai szám és ke let);
ó) a városrésznevet:
c) azutcanév e|ö. és utótagiát rövidítés nélküI;
d) atáb|á!va| je|zetttömb első és utolsó házszámá!Í és ah'zszámnövekedés irIíLnyát'
(2) Az utcanévtáblán feltüntetett neveknek meg kell egyezniiik az utcanévjegyzékben szereplö

írásmóddal.
24. s (l) Utcanévtáb|at az vtca kezdetén, végén, valamint minden betorkolló utcánál, mindkét oldalon,

továbbá az egy oldahól betorkolló utca tengelyében az átellenes oldalon is fel kell szerelni.
(2) Az utcanéwáblát épületen, kerítésen vagy ezek hiányában külön tartószerkezeten - jól látható helyen -

kell elhelyezni.
(3) Áz ingatlan tuIajdonosa, kezelője vagy használója az utcanéVtábla elhelyezését és az ezze| kapcsolatos

munkálatokat tűrni kóteles. Amennyib€n aZ utcané\táb|a elhelyezésével az ingatlanon kár keletkezik, azt a
kihelyezésért felelős szerv köteles megtéÍíteni.

(4) Az utcanévtáblán és a né\'tábla szélétől l00 cm-en belül reklám célját szolgáló feliratot, táblát
elhelyezni nem szabad.

(5) Az utcanéwáblák kihelyezéséról a közszolgálati szerveket, közüZemeket és a kihelyezéssel éIintett
ingatlan tulajdonosát, kezelőjét vagy haszná]LóJáÍ. a kihe|yezésért felelős szerv köt€les értesíteni.

(6) Az utcában az ingatlanokat (épÍlleteket és a beépítetlen teIkekeo jól látható táblán feltüntetett helyrajzi
számmal kell ellátni, amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható'

25. $ Megváltozott utcanevek tábláit a tájékozódás zavaÍtalansága érdekében az elnevezéstől számított két
évig eredeti helyiikön kell hagyni és piros színíi, átlis áthúzással kell ellátni. AZ új utcanéVtáblát az áthűZoLt
régi tábla mellé kell felszerelni. A régi utcanéltáblát két év múltán az elhelyező sz€rvnek el kell távolítani.

2ó. s Tilos utcanéltáblát, ismertetőtáblát
a,) megrongálni, bes zennyezni;
ó,) eltakarni, vagy bármely más módon tájékoztató jellegét megszüntetni;
c/ jogtaIanul k iheIyezni. e|uivolítani'
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1. BEVEZETO

Budapest Főváros Közgyűlése várostervezési és Városvédelmi Bizottsága megbízására l998.ban az
AxIs Építésziroda elkészít €tte Budapest utcatábláinak terveit a 9/l989. (1990. I. 3l ') Főv. Tan. rendelet, és
annak módosítására kiadott l3ll993' (lv. 30.) Főv. Kgy. rendelet mellókleteként. A terv részben a
MAKONA Építésziroda l988.ban készített tervei, részben a Budapest Főváros Tanácsa VB Városrendezésr
és építészeti főosztálya szabványtervei, részben a már e|készült és felszerelésre keriilt utcatáblák alapján
készült.

A táblák tervei a múlt száZadban használt intvénytáblákon, i|letve zománcozolt acél|emeztáblákon
alapszanak' E régi táblák pontos másának elkészítését nem teszik lehetóvé a mai utcatáblákkal szemben
támasztott követelmények. sziikség volt a táblák és a feliratok felnagyítására, valamint egy harmadik sorban
a háztömb két szélső hiíaszámának feltüntetésére. A két szám köZött egy nyíl van, amely a háztömb túIsó
részén talá|ható házszám fe|é mutat. Ez utóbbi hamadik sor az eredeti táblákon egyáltalán nem szerepe|t. A
tervezés során a régi táblák arányait, díszítését, felimtait és betűtípusait Vettük alapu| úgy, hogy az utcanéy
hosszúságától fiiggő, váItozó hosszúságú tábla álljon rendelkezésre.

A terv szerint Budapesten kétféle utcatáblát (tehát utcanévtáblát és házszámtáb|át) kell használni, a
rendeIetben rögzített területi megoszlás alapján. Ezek:

B típus: zománcozott acéllemeztábla, keret nélkÍil' sík betűkkel.
Mindkétfajta utcatábla szövegmezője azonos méretű, és a tipográfiai kialakításuk is megegyezik, amelyet

az a|ábbi terv tartalmaz és rész|etez. Az öntvén}tábla, il|etve a zománcozott acéltábla részletes mriszaki
tervét ezen tery külön részfejezete külön.külön tartalmazza.

Ezen szabványterv életbelépése után már csak az eszeíint gyártoft táblák keÍülhetnek ki. A
mészkótáblákat nem kell kicserélni, és a néhány még megmaradt múlt századi vagy e század eleji táblát is
meg ke||  őr izn i .  

m- l :5

3, ,,B, TÍPI]S, ZoMÁNCoZoTT ACÉLLEMEZTÁBLA, KERET NÉLKÜL' sÍr
BETUKKEL

3.1. MŰSZAKI LEÍRÁS

3.1.1. A táblák felirata

A táblák íelirata kisbetÍis, nagy kezdóbetűve|.



Utcanévtábla

1. sor; A kerület sorszáma római számmal, utána pont. szóköZ ltéLr' keriilet vagy ker., kis kezdőbetúvel
(rövidítve akkor, ha a viírosrész megn€vezése olyan hosszú, hogy több he|yet igényel) és vessző. szóköZ,
majd a városrész megnevezése, nagy kezdóbetúvel. A sor végén nincs Írásjel. Rövidítve csak ter' fordulhat
elő. Amennyiben a városrész megn€vezése nem szerepe|, csak a keÍület sorszáma és a kerü|et van a sorban,
utána nem áll vessző.

2. sor: A közteriilet elnevezése (nagy kezdőbetűvel, szabályos helyesírással, iIletve történelmileg indokolt
vagy a tulajdonneveknél előforduló eltérő írásmódda|)' Az elnevezés végén írásje| nem szerepel, kivétel a
sorszámra végződó elnevezéseknél köteIezó pont (p|. október 6'). Rövidíteni nem szabad (nem á||hat Ajtósi
D. Ajtósi Dnrer he|yett, kir'-né kirólyné he|yett stb') A közterület megnevezése: ?it, útja, körúl, tér, lere,
körtér, körönd, utca, kiz, lépcső' rakpart' sor, íasor stb., kis kezdőbetLive|' Rövidíteni nem szabad, írásjel
nem szerepelhet.

.]. sor; A háztömb két szélső házszáma szerepe|, közittük egy nyí|, amely mindig a háztömb tú|só szélén
található házszám f€lé mutat (tehát a nyíl nem a házszámok emelkedését jelzi, hanem azt' hogy az i||ető
számot melyik irányban találjuk meg). Ha a táblán nem kell szerepelniük a hááömb számainak, úgy ebben a
sorban egy, a nyíllal egységesen szerkesáett grafikai j€l szerepel azért, hogy eZ a sor ne maradjon Úresen (pl.
Ybl Miklós témé|).

3.1.2. Az utcatáblák mérete

Utcanévtábla

A Zománcozott acé||emeztáb|a mérete: 700-1150x300 mm között változik úgy' hogy a szövegmező
hosszát a karakterek száma hatíÍozza rneg. A szélsó kalakterek és a tábla széle között min. l5 mm kell hogy
maradjon.

3.l'3' Tipográfia

Betűtípus
Az alkalmazandó betűtípus: Hcentury Schoolbook Cond Bold.

Tipogrófiai elrendezés
KöZéptenge|yes, minden sor középre zárva. Az alsó sorban található grafikai jelek is középtengelyesen

elhelyezve.

3.1.4. Betűméretek

Utcanévtábla

l . sor: 45 mm veÍzálmagasság
2. sor: 105 mm vezálmagasság
3. sor: 45 mm verzálmagasság
Maximális sZöveghossz
A 700x300 mm-es normál szövegmezón 670 mm, az l l50x300 mm-es leghosszabb szövegmezőn l l20

mm, tehát kétoldalt l5-15 mm-nek mindenképpen maradni kelI'

3.1.5' A táb|ák festése

A táblák (utcanévtáb|a, hérzszámtáb|a) két színben - fehér alapon fekete betűk . késziilnek. A festés
anyaga égetett tiizzománc.

3.1.6. A táb|ák kihelyezése

UtcanévtábIa

LDUIet lAtAn

e tautáI. u háztómbök sarkain helyezkednek el, a sarkokhoz minél közelebb, 10.15 cm távolságra az
épület szé|ső fÚggőleges vona|ától. A magasság tekintetében határértékek adhatók meg, az osztópárkányokat,



i|lewe a burkolati kiképzéseket figye|embe kell venni, párkányokat' nyí|ásokat és azok díszített keret. vagy
zírőképzését, fftggőleges osáóvonalakat, lizénákat utcatábláva| átvígni vagy eltakami nem szabad' Az
elhelyezés magasságának javasolt határértékei: 250.450 cm. Egy saroképületre két utcanévtábla kerüI,
melyeket azonos magasságban kell íelszeÍelni. A kÍllönböző épüIeteken más magasságokban lehet fe|szerelni
a táblákat, de egy ugyanazon épületen belül eá nem lehet táblánként váltoáatni.

Kerítésen
Egyes övezetekben elófordulhat, hogy kerítésr€ ke|l felszerelni az utcanévtáblát, mert az épület fala

messze esik a saroktól. Általában a kerítések alacsonyabbak, tehát nem kell betartani a 250-450 cm
magassági határokat, hanem lefelé el lehet ettől témi, de ez esetben is töÍekedni keu a legmagasabb
elhelyezésfe.

3.2. TERVRAJZ

3.2.1. Az alka|mazott betűk és grafikai je|ek

AZ alkalmazott bet{ltípus: Hcentury schoolbook Cond Bold.


