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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 

FŐÉPÍTÉSZ 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Bartos Mónika és Fejér Andor országgyűlési képviselők valamint Dr. Freund Tamás, az MTA 
Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgatója, kérelemmel fordultak Polgármester 
Úrhoz.  

Szentágothai János neurobiológus, agykutató születésének századik évfordulója alkalmából 
közterület elnevezésével kívánnának emléket állítani a nemzetközi hírű tudós emlékének.  

A professzor munkássága Ferencvárosban a Tűzoltó utca 58. sz. alatti Anatómiai Intézethez 
köthető. Ennek közelében, a Semmelweis Egyetem új épületével szemben elnevezetlen 
közterület a Thaly Kálmán utca 40., 42. és 44. sz. telkek egyesítésével kialakított park. 

A vonatkozó fővárosi rendelet értelmében a személyről történő közterület-elnevezés a 
Fővárosi Közgyűlés hatásköre.  

Javasolom, hogy a mellékelt megkeresés alapján kerületünk javasolja a Fővárosi Közgyűlés 
számára a (37408) hrsz-ú közterület Szentágothai János tér-ként való elnevezését. 

 

Budapest, 2012. május 31. 

 
 

Szűcs Balázs s.k. 
főépítész 

 
 
Mellékletek: térkép 
  fővárosi rendelet kivonata 

megkeresés 
 
 
 

Határozati javaslat 
 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja 
Budapest Főváros Közgyűlésének, hogy a (37408) helyrajzi számú elnevezetlen közterületet 
Szentágothai János térnek nevezze el. 
Határidő: 2012. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
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9/1989. (1990. I. 31.) Főv. Tan. rendelet 

a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről 

 

 

Személyről való utcaelnevezés 

7. § (1) Személyről utcát elnevezni halála után, legalább 5 év elmúltával lehet. 
(2) Az (1) bekezdésben rögzített 5 éves időbeli korlátozást nem kell alkalmazni a Budapest Főváros 

Közgyűlése által rendeletében meghatározottak szerint díszpolgári cím kitüntetésben részesített személyekről 
történő utcaelnevezésnél. 

(3) Az utcanév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel. 
(4) Kizárólag a családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség így is, vagy így ismert, 

illetőleg ha az elnevezés egy családról történik. 
(5) A (3) és (4) bekezdésben foglaltaktól eltérni akkor lehet, ha a személy nem eredeti nevén vált ismertté. 
(6) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a 

személynévhez, akkor ez az utcanévben is feltüntethető. 
(7) Budapest Főváros Közgyűlése a személyről történő utcaelnevezés esetében a 4. § (3) bekezdésében 

foglaltaktól eltérhet. 
8. § (1) Utcaelnevezéssel emléket állítani olyan magyar személynek lehet, 
a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt és személye 

közmegbecsülésnek örvend; 
b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy 

alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó; 
c) akinek a főváros vagy annak egy kerülete életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével 

hozzájárult Budapest egészének vagy egy részének fejlődéséhez. 
(2) Utcát elnevezni olyan nem magyar személyről is lehet, akinek élete, munkássága az emberiség egyetemes 

történelmében kiemelkedő jelentőségű volt. 
9. § (1) Személyről elnevezett utcában, arra alkalmas helyen és módon a névadó személyiség születési és 

halálozási évét, tevékenységét röviden ismertetni kell (továbbiakban: ismertető tábla). 
(2) Az ismertető tábla elkészíttetése a Fővárosi Önkormányzat feladata, amelyet az utcanévtábla 

kihelyezésével egyidejűleg kell elhelyezni. 
 
 
 
 
 


