
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 202/2015. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. október 15.-i ülésére 

 
Tárgy:  dr. Magyari Endre emléktábla engedélyezése 
 

Előterjesztő:    Kállay Gáborné alpolgármester   
 

Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
    Fodor Györgyné, Humánszolgáltatási Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja:  Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 
 2015. október 14. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



Ügyiratszám: Kp/29864/2015/IV. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kisfaludi Júlia, a Postamúzeum múzeumigazgatója levélben kereste meg Budapest Főváros 

IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat), hogy dr. Magyari 

Endre tudós-mérnök emlékére az Önkormányzat emléktábla állításával adózzon a magyar 

rádiózás megteremtésében kiemelkedő szerepet játszó mérnök munkásságának. 

 

Dr. Magyari Endre (1900-1968) gépészmérnöki oklevelét a budapesti Műegyetemen szerezte, 

ezt követően a Posta Kísérleti Állomáson helyezkedett el. Már hallgatóként tanulmányokat 

készített a vezeték nélküli táviratozásról, a Kísérleti Állomáson elsőként tervezett nagy 

teljesítményű rádiótelefon-adót. Az Állomás mérnökei és műszerészei végezték az első 

műsorsugárzási kísérleteket egy Huth-gyártmányú, kis teljesítményű, 60 W-os adóval, a 

Csepeli rádióállomás és a Gyáli úti Kísérleti Állomás között. Tervei alapján valósult meg az 

1 kW-os csepeli adóállomás. Ezt követően számos adóberendezés tervezésében, kiépítésében, 

üzemeltetésében vett részt, irányította a munkákat, és nevelte a fiatal technikusokat. 1923-ban 

üzembe helyezte a Posta által vásárolt 250 W-os Huth adókat. 

 

Irányította az első magyar gyártmányú adó tervezését és építését a Kísérleti Állomás 

műhelyében. Nevéhez fűződik a hazai műsorsugárzás megindítása. 

 

Múzeumigazgató asszony különösen indokoltnak tartja az emléktábla állításának 

megvalósulását a 2015. évben, mivel 2015. december 01. napján ünnepeljük a hazai rádiózás 

megindulásának 90. évfordulóját. 

 

Dr. Magyari Endre emléke előtt tisztelgő táblát Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 15. számú 

ház falán kívánják elhelyezni, mivel a mérnök 1946-tól haláláig (1968) itt lakott. Az 

emléktábla avatási időpontjának 2015. december 1-jét javasolják.  

 

Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 15. számú ház lakói üdvözlik és támogatják az emléktábla 

állítására vonatkozó kezdeményezést.  

Dr. Gönczy Ambrus, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény vezetője az emléktáblára a 

tudós-mérnök arcképe mellé az alábbi szöveget javasolja megjelentetni: 

 

„Ebben a házban élt 1946-tól haláláig 

dr. Magyari Endre (1900 - 1968), 

a magyar rádiózás egyik megvalósítója. 

 

Állíttatta a ház lakói, a Puskás Tivadar Távközlési Technikum  

és minden tisztelője nevében 

Ferencváros Önkormányzata.  

 2015.” 

 



Fenti szöveget a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztálya 

2015. szeptember 14. napján hagyta jóvá. 

 

Az emléktábla elkészítéséhez és felszereléséhez a Hivatal előzetesen három árajánlatot kért 

be, a legkedvezőbbet a Poschacher Gránit Kft. nyújtotta.  (147.290,- Ft + ÁFA). 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § értelmében 

a köztéri szobor, műalkotás állítása a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a döntés 

meghozatalára. 

 

Budapest, 2015. október 7  

 

 

 

 Kállay Gáborné s.k. 

 alpolgármester 



Határozati javaslat: 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy  

 

1.) a Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 15. számú ház falán dr. Magyari Endre tiszteletére – 

„Ebben a házban élt 1946-tól haláláig dr. Magyari Endre (1900 - 1968), a magyar 

rádiózás egyik megvalósítója. Állíttatta a ház lakói, a Puskás Tivadar Távközlési 

Technikum és minden tisztelője nevében Ferencváros Önkormányzata. 2015.” szövegű 

– emléktáblát állít.  

 

Határidő: 2015. október 15. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

 

2.) a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság a 2015. évi költségvetés 3146. számú 

kiadási előirányzata feletti döntési hatáskörét eseti jelleggel magához vonja, és az 

emléktábla állításának költségeit a 3146. számú költségvetési sor terhére …..….. Ft 

összegben biztosítja. 

 

Határidő: 2015. október 15. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

3.) felkéri a Polgármester Urat, hogy az emléktábla állításával kapcsolatban a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

  

 

Határidő: a döntést követő 30 napon belül 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 


