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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 

FŐÉPÍTÉSZ 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Sajó Ákos képviselő azzal a kérelemmel fordult Polgármester Úrhoz, hogy a helyi lakosok 
egyetértésével, közterület elnevezésével kíván emléket állítani a MÁV telepen Vajda László Jászai 
Mari díjas színművész, az Aszódi telepen Madaras József Kossuth díjas színművész számára. 

Vajda László és Madaras József – a magyar színjátszás kiemelkedő alakjai - a MÁV illetve az Aszódi 
telepeken nőttek fel. Itt található a Szemafor köz és a Szerkocsi utca által határolt elnevezetlen 
közterület, valamint a Füleki utca és az Aszódi utca által határolt elnevezetlen park, amit a helyi 
lakosok a két művészről szeretnének elnevezni. 

Ezen túlmenően javasolom a Vaskapu utca és a Dandár utca sarkán kialakított park – Malom kert – 
átnevezését Zwack Péter emlékére. Munkássága, kivételes személyisége elismerésére a főváros és 
kerületünk díszpolgárává választotta. Emlékét őrzi a park közelében található Zwack Múzeum és 
Látogatóközpont, és terveink szerint emlékét fogja őrizni a központ közelében kialakított – az 
átnevezés után – nevét viselő park. 

A közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás 
szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban:  Rendelet) értelmében a 
közterület-elnevezés a Fővárosi Közgyűlés hatásköre.  

A hatályos Rendelet 11.§-a alapján a közterület- és városrészneveket az elnevezéstől számított 15 éven 
belül nem lehet megváltoztatni. Ennek alapján a Malom kert elnevezésű közterület Zwack Péter-
térként való átnevezéséhez szükséges a Rendelet alábbiak szerinti módosítása: 

„11. § (1) A közterület- és városrészneveket az elnevezéstől számított 15 éven belül nem lehet 
            megváltoztatni. 

(2) Közterületnév-változtatás esetén törekedni kell a többes (a főváros kettő vagy több 
kerületében előforduló) közterületnevek számának csökkentésére. 
(3) Közterületnév- vagy házszámváltozás esetén - a lakcímbejelentésre irányadó jogszabályi 
rendelkezések alapján - az érintett lakosságot lakcímbejelentési kötelezettség nem terheli. 
(4) Az (1) bekezdésben rögzített 15 éves időbeli korlátozást nem kell alkalmazni a Közgyűlés 
által rendeletében meghatározottak szerint díszpolgári cím kitüntetésben részesített 
személyekről történő közterület-elnevezésnél.” 

A fentiek alapján javaslom, hogy kerületünk indítványozza a Fővárosi Közgyűlésnél a (38241/32) 
hrsz-ú közterület Vajda László tér-ként, a (38238/818) hrsz-ú közterület Madaras József tér-ként való 
elnevezését, valamint a (37867/1) hrsz-ú, korábban Malom kert elnevezésű közterület, Zwack Péter 
tér-ként való átnevezését, és ezzel egyidejűleg a Rendelet 11. §-ának további  (4) bekezdéssel történő 
kiegészítését. 

 
Budapest, 2013. május 10.                   

 dr. Bácskai János megbízásából 

 

Szűcs Balázs s.k. 
Mellékletek: térkép       főépítész  
  fővárosi rendelet kivonata 



Határozati javaslat 
 
 
1. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja 
Budapest Főváros Közgyűlésének, hogy a (38241/32) helyrajzi számú elnevezetlen 
közterületet Vajda László térnek, a (38238/818) helyrajzi számú elnevezetlen közterületet 
Madaras József térnek nevezze el. 
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
 
 
2. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
indítványozza a Budapest Főváros Közgyűlésénél a (37867/1) helyrajzi számú - korábban 
Malom kert elnevezésű - közterület  Zwack Péter térnek történő átnevezését, és ennek 
megfelelően a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a 
házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet a …../2013 
sz. előterjesztésben foglaltak szerinti módosítását.  
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet 

a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint 
a házszám-megállapítás szabályairól 

4. Személyről való közterület-elnevezés 

9. § (1) Személyről közterületet elnevezni halála után, le-g-alább 5 év elmúltával lehet. 
(2) Az (1) bekezdésben rögzített 5 éves időbeli korlá-tozást nem kell alkalmazni a Közgyűlés által 

rendeletében meghatározottak szerint díszpolgári cím kitüntetésben részesített személyekről történő közterület-
elnevezésnél. 

(3) A közterületnév 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 ismertetőjegye szorosan kapcsolódik a 

személynévhez, akkor ez a közterületnévben is feltüntethető. 
10. § (1) Közterület-elnevezéssel 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) Közterületet elnevezni olyan nem magyar személyről is lehet, akinek élete, munkássága az emberiség 

egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt. 
 

3. Hatásköri és eljárási szabályok 

6. § (1) A főpolgármester kikéri az érintett kerületi önkormányzatok véleményét - a rendelet előírásainak 
megfelelő és általa támogatott - kezdeményezésekről. 

(2) Ha a közterület-elnevezés valamely nemzetiséget e minőségében érinti, akkor a kezdeményezésről a 
fővárosi területi nemzetiségi önkormányzat - vagy, ha ilyen nincs, akkor a kerületi nemzetiségi önkormányzat - 
véleményét is ki kell kérni. 

(3) A kerületi önkormányzathoz benyújtott kezdeményezést a kerület támogatása esetén kell a főpolgármester 
részére megküldeni. 

(4) A közterület-elnevezéssel kapcsolatos javaslatot a főpolgármester terjeszti Budapest Főváros 
Önkormányzata Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) elé. 

(5) A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: 
a) a városrésznév és területének megállapítása, megváltoztatása, 
b) a közterületek elnevezése, elnevezésük megváltoztatása, 
c) közterületnevek védetté nyilvánítása. 
7. § A Közgyűlés döntéséről a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője (továbbiakban: főjegyző) értesíti a kerületi 

önkormányzatokat, a fővárosi közszolgáltató szerveket, az illetékes ingatlanügyi hatóságot és a közüzemek 
központjait, valamint gondoskodik az új és megszűnt közterületneveknek a Fővárosi Közlönyben való 
közzétételéről. 

8. § A megállapított közterületnév, városrésznév, illetve a védetté nyilvánítás a Fővárosi Közlönyben való 
kihirdetés napjától hatályos. 

 

5. Közterületnevek és városrésznevek megváltoztatása 

11. § (1) A közterület- és városrészneveket az elnevezéstől számított 15 éven belül nem lehet megváltoztatni. 
(2) Közterületnév-változtatás esetén törekedni kell a többes (a főváros kettő vagy több kerületében előforduló) 



közterületnevek számának csökkentésére. 
(3) Közterületnév- vagy házszámváltozás esetén - a lakcímbejelentésre irányadó jogszabályi rendelkezések 

alapján - az érintett lakosságot lakcímbejelentési kötelezettség nem terheli. 
 
 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 



 
 
 

 
 


