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Tisztelt Polgármester Asszony! 
 

Mecseknádasd Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) nevében a Ma-
gyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) állásfoglalását kérte arról, hogy a te-
lepülésükön található „Felszabadulás utca” neve a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köt-
hető elnevezések tilalmáról szóló törvény hatálya alá tartozik-e. Beadványában előadta, hogy az 
Önkormányzat szerint a „felszabadulás” kifejezés mint önkényuralmi rendszerekhez köthető 
elnevezés értelmezése településük vonatkozásában kérdéses, mivel az 1687. augusztus 12-i nagy-
harsányi csatát követő török uralom alóli felszabadulásnak helyi vonatkozásai vannak. Így a he-
lyiek az elnevezést a török uralom alóli felszabaduláshoz, nem pedig a kommunista, elnyomó 
rendszerhez társítják. 

 
Az Önkormányzat beadványát a Jogi és Igazgatási Főosztály az állásfoglalás kialakításához 

a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmának való megfelelőség 
vizsgálatának szabályairól szóló 2/2020. (I. 16.) számú elnöki határozat 4. § (3) bekezdésének 
megfelelően megküldte az Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztályának (a továb-
biakban: Osztály). 

 
Az Osztály határozata szerint a Mecseknádasd község területén elhelyezkedő „Fel-

szabadulás utca” közterület elnevezése önmagában nem hozható összefüggésbe ön-
kényuralmi rendszerekkel. Az Osztály döntését az Önkormányzat beadványában kö-
zölt adatok alapján hozta meg, tekintettel arra, hogy az Osztály nem rendelkezik 
olyan adatokkal, amelyek kétségbe vonnák azok hitelességét. 
  

 Ik ta tó szám : 69/9/2022/JIF 

Előadó :  Toka i  Gábor  

Tárgy :  köz terü l e t  e lnevezé se  

Mel l ék l e t :  MTA  á l l á s fog l a l á s  

 
 

mailto:mecseknadasd@mecseknadasd.hu


 
 
 

2 
 

Amennyiben azonban a „Felszabadulás utca” neve az adott település emlékezetpolitikájá-
ban a kommunista diktatúra egyik legfontosabb állami ünnepére utal, úgy az Akadémia koráb-
ban kiadott, csatolt melléklet szerinti állásfoglalása az irányadó. 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdése szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellá-
tandó helyi önkormányzati feladat – egyebek mellett – a közterületek elnevezése. A közterü-
letek elnevezéséről kizárólag a helyi önkormányzatok dönthetnek. Az Alkotmánybíróság 
3038/2016. (III. 3.) AB. sz. határozatának [30] szakasza szerint az Akadémia állásfoglalása a 
helyi önkormányzatok számára iránymutatásul szolgál. 
 
Budapest, időbélyegző szerint 
 
 

Üdvözlettel: 
 
 
 
 

dr. Medve Zsuzsa 
főosztályvezető 
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Melléklet a 69/9/2022/JIF levélhez 
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