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     Iktató szám: 64/2017. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. március 23-i ülésére 

 

 
Tárgy: Javaslat emléktáblák engedélyezésére 
 
Előterjesztő:  Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Készítette:  Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 

dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Intézményfelügyeleti Csoport   
Fodor Györgyné, Intézményfelügyeleti Csoport 

 
Előzetesen tárgyalja: Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2017. 03. 22. 
  
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György 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.  

 
 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 

1.) 

Hazai Kinga levélben kereste meg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat), hogy édesapja Prof. dr. Hazai György, a 

Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Andrássy Gyula Németnyelvű Egyetem 

alapító rektora emléke előtt az Önkormányzat emléktábla állításával tisztelegjen. 

 

Prof. Dr. Hazai György (1932-2016) a török népek és a török nyelvek kutatója volt. 

Nemzetközi mércével mérve is kimagasló tudományos életműve és tudományos közéleti 

tevékenysége révén a világ egyik legelismertebb magyar keletkutatójaként tartják számon. 

Számos nemzetközi könyvsorozat és folyóirat szerkesztője, szerkesztőbizottsági tagja, több 

keletkutató szervezetben töltött be alapító, titkári, főtitkári, illetve elnöki tisztet.  

 

Lánya, Hazai Kinga az emléktábla állításának időpontjául 2017 májusát javasolja, mivel 

ekkor tartja a Magyar Tudományos Akadémia és az Andrássy Egyetem közös, nemzetközi 

tudományos emlékkonferenciáját, melyet Hazai György születésének 85. évfordulójára 

rendeznek. Az emléktáblát a Budapest IX. kerület Közraktár u. 12/a. számú ház falán 

kívánják elhelyezni, mivel a tudós haláláig itt lakott.  

 

 

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

alábbi szöveget javasolja megjelentetni: 

 

 

Ebben a házban lakott 

HAZAI GYÖRGY 

(1932 – 2016) 

világhírű orientalista, a török filológia elismert szaktekintélye,  

az Andrássy Egyetem alapító rektora,  

a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 

Állíttatta Ferencváros Önkormányzata 

2017. 

 

Az emléktábla elkészítéséhez és felszereléséhez a legkedvezőbb árajánlatot a Poschacher 

Gránit Kft. nyújtotta be (109.320,- Ft + ÁFA). 

 

 

2.) 

Özv. Helyeyné Kiss Katalin kerületi lakos azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, 

hogy emléktábla állításával adózzon Helyey László Jászai Mari-díjas színész emlékének. 

Helyey László 1975-ben szerzett diplomát a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. 1978-tól 

a Nemzeti Színház művésze, majd 1982-ben a Katona József Színház alapító tagja volt. 

1984-től ismét a kaposvári Csiky Gergely Színház társulatában játszott, 1986-ban pedig 

a Pécsi Nemzeti Színházban folytatta színészi pályáját. 1987-től a szolnoki Szigligeti 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1975
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%ADnh%C3%A1z-_%C3%A9s_Filmm%C5%B1v%C3%A9szeti_Egyetem
https://hu.wikipedia.org/wiki/1978
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzeti_Sz%C3%ADnh%C3%A1z
https://hu.wikipedia.org/wiki/1982
https://hu.wikipedia.org/wiki/Katona_J%C3%B3zsef_Sz%C3%ADnh%C3%A1z_(Budapest)
https://hu.wikipedia.org/wiki/1986
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9csi_Nemzeti_Sz%C3%ADnh%C3%A1z
https://hu.wikipedia.org/wiki/1987
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szigligeti_Sz%C3%ADnh%C3%A1z


Színházban lépett fel, 1989-ben újra a kaposvári Csiky Gergely Színházhoz 

szerződött. 1992-től a Budapesti Kamaraszínház művésze volt. 

Népszerű színművész, közel ötven filmben és csaknem száz színdarabban játszott. Mátyás 

királyként (A világ közepe) elnyerte az emberek szeretetét szinte az egész országban. 

Emellett kedvelt szinkronhang volt: az ő hangján szólalt meg rendszeresen Gérard 

Depardieu és Donald Sutherland, emellett maradandót alkotott Morgan Freeman magyar 

hangjaként. 

1980-tól 2014. évben történt haláláig Ferencvárosban, a József Attila-lakótelepen lakott. 

Fontos volt számára a szűkebb pátriája, a kerület, a lakótelep kulturális élete, fejlődése. 

Ezért is vállalt szívesen fellépéseket ferencvárosi ünnepi megemlékezéseken, 

rendezvényeken.  

Az emléktáblát Budapest, IX., Ifjúmunkás u. 24. (Pöttyös u. 4.) számú ház falára kívánják 

elhelyezni születésnapján május 21-én. 

 

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

alábbi szöveget javasolja megjelentetni: 

 

Ebben a házban élt 1980-tól élete végéig 

HELYEY LÁSZLÓ 

(1948 – 2014) 

Jászai Mari-díjas színművész. 

Állíttatta Ferencváros Önkormányzata 

2017. 

 

Az emléktábla elkészítéséhez és felszereléséhez a legkedvezőbb árajánlatot Strausz György 

kőfaragó nyújtotta be (103.350,- Ft + ÁFA). 

3.) 

Springer Miklós ferencvárosi lakos azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy 

emléktábla állításával adózzon nagyapja dr. Springer Ferenc ügyvéd, Ferencváros 

országgyűlési képviselője, az FTC első elnöke emlékének. 

Springer Ferenc miután befejezte a jogi tanulmányait, 1896-ban megszerezte az ügyvédi 

oklevelet, ügyvédi irodát nyitott Ferencvárosban. 

Az alkotmánypárt színeiben 1893-ban országgyűlési képviselővé választották 

Ferencvárosban. 1900-ban felépíttette családjának a Hőgyes Endre u. 11. szám alatti 

„Springer-házat”, itt élt és dolgozott 1920-ban történt haláláig.  

Tagja volt a Ferencvárosi Polgári Körnek, 1899-től alelnöke és egyben a Külső-Ferencvárosi 

Polgári Kör elnöke volt haláláig. 

1899. május 3-án megalakult a Ferencvárosi Torna Club, melynek első elnöke volt. 

Érdekesség, hogy akkoriban évente választottak elnököt. Őt 21 éven 

keresztül közfelkiáltással választották meg. Szerepe volt az Üllői úti sporttelepnek a 

létrehozásában és a Magyar Labdarúgó-szövetség megalakításában is. 

Dr. Gönczi Ambrus, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény vezetője az emléktáblán az 

alábbi szöveget javasolja megjelentetni: 

 

Ezt a házat 1900-ban családjának építtette, és haláláig itt lakott  

dr. Springer Ferenc  

(1863-1920)  

ügyvéd, Ferencváros országgyűlési képviselője, az FTC első elnöke" 

Állíttatta Ferencváros Önkormányzata  

2017. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szigligeti_Sz%C3%ADnh%C3%A1z
https://hu.wikipedia.org/wiki/1989
https://hu.wikipedia.org/wiki/1992
https://hu.wikipedia.org/wiki/Film
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Depardieu
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Depardieu
https://hu.wikipedia.org/wiki/Donald_Sutherland
https://hu.wikipedia.org/wiki/Morgan_Freeman
https://hu.wikipedia.org/wiki/1896
https://hu.wikipedia.org/wiki/1893
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Labdar%C3%BAg%C3%B3-sz%C3%B6vets%C3%A9g


Az emléktábla elkészítéséhez és a Hőgyes Endre utca 11. számú ház falára történő 

felszereléséhez Strausz György kőfaragó nyújtotta be a legkedvezőbb árajánlatot (164.124,- 

Ft + ÁFA). 

 

A fenti három emléktábla szövegét a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és 

Irodalomtudományi Osztálya, az életrajzi adatok helyességét a Magyar Tudományos 

Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja jóváhagyta.  

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az emléktáblák elhelyezését 

településképi határozattal elfogadta. 

 

A lakóközösségek hozzájárulása még nem érkezett meg Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalhoz. 

 

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, 2017. február 23. 

 

 Kállay Gáborné s.k. 

 alpolgármester 

 



Határozati javaslat 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a  

 

1) 

Budapest, IX. kerület Közraktár u. 12/a. számú ház falán „Ebben a házban lakott HAZAI 

GYÖRGY (1932 – 2016) világhírű orientalista, a török filológia elismert szaktekintélye, az 

Andrássy Egyetem alapító rektora, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Állíttatta 

Ferencváros Önkormányzata 2017.”  szövegű  emléktábla állításával adózik Hazai György 

munkásságának, amennyiben a lakóközösség hozzájárulását tartalmazó közgyűlési döntés 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalhoz benyújtásra kerül. 

 

Határidő: 2017. március 23. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

2.) 

Budapest, IX., Ifjúmunkás u. 24. (Pöttyös u. 4.) számú ház falán  „Ebben a házban élt 1980-

tól élete végéig HELYEY LÁSZLÓ (1948 – 2014) Jászai Mari-díjas színművész. Állíttatta 

Ferencváros Önkormányzata 2017.” szövegű emléktábla állításával adózik Helyey László 

színművész munkásságának, amennyiben a lakóközösség hozzájárulását tartalmazó 

közgyűlési döntés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalhoz 

benyújtásra kerül. 

 

Határidő: 2017. március 23. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

3.) 

Budapest, IX., Hőgyes Endre u. 11. számú ház falán „Ezt a házat 1900-ban családjának 

építtette, és haláláig itt lakott DR. SPRINGER FERENC (1863-1920) ügyvéd, Ferencváros 

országgyűlési képviselője, az FTC első elnöke. Állíttatta Ferencváros Önkormányzata 

2017.” szövegű emléktábla állításával adózik dr. Springer Ferenc munkásságának, 

amennyiben a lakóközösség hozzájárulását tartalmazó közgyűlési döntés Budapest Főváros 

IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalhoz benyújtásra kerül.  

 

Határidő: 2017. március 23. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

4.)  

a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság a 2017. évi költségvetés 3146. számú 

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

emléktáblák állításának költségeit  

- Hazai György emléktábla (109.320,- Ft + ÁFA) 

- Helyey László emléktábla (103.350,- Ft + ÁFA) 

- dr. Springer Ferenc emléktábla  (164.124,- Ft + ÁFA)  

a 3146. számú költségvetési sor terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2017. március 23. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

5.) 

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 


