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Tárrgy: Javaslat a Szabó Eľvin téľ nevének megvá|toztatásáľa
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság vé|eményezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Hatźr ozati j av as|at a bizottság szátmátr a:

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság javasolja
meetársvalását.
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Képviselő-testiiletnek az e|őterjesztés

TIsZTELT KÉpvlsľr,o-ľBsrÜr,Bľ !

E|őzmény

A Gróf Bánsl Miklós Barźti Kör (továbbiakban: Kérelmező) kezdeményezte a Budapest VIII. keriilet
Szabó Ervin tér átnevezését.

A Kérelmezo azért javasolja Szabó Eľvin tér (36745lI hľsz.) átnevezését, meľt erről a telekľől indul a
Reviczlĺy utca, mely utcában (5. és 7. szám alaĐ találhatók Gľĺó'f Bánffy Miklós egykorĺ palotáĺ.
Allandĺó lakhelyét az 5. szálm a|att ahánfa|án elhelyezett emléktábla is őľzi.

Bánffu Miklós gróf nemcsak politikusként jeleskedett: otthonosan mozgott a színháa vi|ágában,
drámát írt, rendezeÍI, tervezett hozzá dísz|eteket és jelmezeket, kitíinően értett a zenéhez és más
képzőművészetekhez, íróként pedig maľadandót alkotott.

Főműve, a háromkötetes Erdélyi töľténet 1934 és 1940 között jelent meg, átfogó képet fest a
Monarchia utolsó éveiről, arrő| a koľról, amelyet a paľlament tagiaként élt át.

Bánffu Miklós 1874. december 30-án született Kolozsváron. Nagybirtokos családja bonchidai biľtokan
nevelkedett, majd kihÍnő eredménnye|végezte eI a gimnźziumot Budapesten.
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Első színművét tizenhét-tizennyolc évesen íľta, joghallgatóként a kolozsvári színház statisztája lett.

Jogi tanulmźnyait Budapesten és Berlinben tokéletesítette, de a politikai pä|yát, melyre családja
irtłnyította, sosem érezte igazźtn magáénak. Székely Beľtalantól festeni és rajzolni tanult, emellett
zongoraőráWa jźrt, sót, ő maga is megpróbálkozott zeneszerzéssel' 1906-ban otszźrygyll|ési képviselő,
valamint Kolozsvár és Kolozs megye főispánja lett, első nyilvános irodalmi sikeľét is ebben az évben
érte el Naplegenda című színművével. A drámát és további írásait is Kisbán Miklós álnéven adta ki.

Már sikeres író, mikoľ t9t2.ben az operahźn és a Nemzeti Színház kormánybinosává nevezik ki.
Amellett, hogy az operavilág legkiemelkedőbb alkotásait ĺlzi mrĺsorra, nem zárkőzik el a modęrn
daraboktól sem; az ő működése a|att mutatták bę az operaházban Bartók Béla két művét, A
kékszakállú herceg vźrát és A csodálatĺrs manclarint.

Bánfff l918.tól, a Monarchia széthu|lása utáni időben számos külpolitikai feladatot látott el,
emberfeletti, ám sikertelen küzdelmet folýatva az orsztlgot sújtó békediktátum mérséklésééľt.

1921-ben kĺĺlügyminĺszteľ lett Bethlen István koľmányában, e minőségében éľte el' hogy Baranya
megyébőĺ kivonuljanak a szerb csapatok, és Sopľon környéke magyat maradjon.

Bánffu |926-ban tért vissza Eľdélybe. RégĹúj lakhelyén a román állampolgáľság felvételére
kényszerĺilt, źů|ampo|gársági esküjét személyesen Ferdinánd király előtt tette le. Bár e|határozta,hogy
politikával nem kíván foglalkozni, mégis minden eszkozze| küzđĺjtt sorstársai, az elnyomott erdélyi
magyarok ügyééľt. Válaszokat keľesett a felfoghatat|an tragédiźtra, ezért is vállalkozott aľra, hogy
nagyszabásű regényben írja meg Erdély elvesztésének töľténetét.

Erdélyi történet tri|őgiźĄa eľdélyi arisztokraták szemszögéből mutatja be a Monarchia utolsó, a
millennium historizmusával és felszínes nemzetieskedéssęl átitatott évtizedeit, s rávilágít az akkor
elkövetett mulasztásokra, amelyek nemzeti katasztrófába torkolltak. A háľomk<jtetes mű éles
tarsadalomkritikájában bizonyźtra többen is magukra ismertek, Bánffu sok támadás érte az Erdélyi
töľténet miatt.

Az emlékéľe alapított Bánffy Miklós-díj a kultúľa és a kłizművelődés éľdekében hosszabb időn
át, kiemelkedő munkát végző minisztéľiumi, intézményi és egyéb (gazdasági, üzemeltetői stb')
dolgozók ľészére adományozható állami kitüntetés.

A köztertilet- és városrésznevek megtů|apitźtsáról, azok jelĺiléséről valamint a házszttm-megállapítás
szabźůyairő| sző|ő 94l20I2. (XJJ. f7.) Főv. Kgy. ľendelet (továbbiakban: Rendelet) tartalmazza aZ
utcaelnevezés általános szabá|yait'

',2. s 
(1) Minden közterületet el kell nevezni.

(f) A közteľületnév előtagból (pl. személynév, fogalom, tárgy\ és utótagból á||' A
közterületnevek utótagjait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az újonnan kialakított köZterület nevét a lejegyzést követően egy éven belül meg kell
á||apítani'

(Ę Ha egy kozterület a városrendezés vagy a beépítés kĺjvetkeztében két vagy több részre
tagoződik, egységes közterületként megszíĺnik, az elktilönĹilt közterületrész(ek)nek - az
elktilöntiléstől számított egy éven belül - más nevet kell adni.

(5) Az elnevezett közterület teľmészetes folýatásaként nyíló új útszakasz a már elnevezett
közterĺilet nevét veszi fel, annak meghosszabbításaként.

5. $ Közteľület elnevezését és az elnevezés megváitoztatását bárki kezdeményezheti az érintett
közteľÍilet helye szerinti kerületi önkoľmányzatná|vagy a Fővárosi Önkormányzatntt|.,,

A Rendelet 9. és 10. $-a tartalmazza a személyről való utcaelnevezés szabályait.

''9. s 
(1) Szeméýől közterületet elnevezni ha|źiautáĺ,|ega|ább 5 év elmúltaval lehet.

(2) Az (1) bekezdésben rögzített 5 éves időbeli kor|átozást nem ke|l alkalmazni a Közgyĺĺlés
által rendeletében meghattrozottak szerint díszpolgáľi cím kittintetésben részesített személyekľől
történő köZteľiilet-elnevezésnél.

(3) A közterületnév előtagjának meg kell egyeznie a szemé|y á|ta|hasznźtlt családi és utónéwel.
(4) Kizárő|ag a családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség így is,

vagy igy ismeľt, illetőleg ha az e|nevezés egy családról töľténik.
(5) A (3) és (a) bekezdésben foglaltaktól eltéľni akkor lehet, ha a személy nem eredeti nevén

vált ismertté'



(6) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy egyéb ismeľtetőjegye szorosan
kapcsolódik a személynévhez, akkor ez aközteruletnévben is felttintethető.

10. $ (1) KözterĹilet-elnevezéssel emléket źi|ítani olyan magyar személynek lehet,
a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt, és

személye közmegbecsülésnek örvend;
b) aki a tuđomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan

jelentőset tett vagy alkotott, és ezźůta| személyének emléke megőrzésre méltó;
c) akinek a főváros vagy annak egy keľiilete életében, torténetében kiemelkedő szerepe volt,

tevékenységéve|hozzájźlrult Budapest egészének vagy egy részének fejlődéséhcz.
(2) Köztert'iletet elnevezni olyan nem magyar személyről is lehet, akinek élete, munkássága az

emberiség egyetemes toľténelmében kiemęlkedő jelentőségű volt.''

A személy ha|źia és az utca elnevezése köz<jtti 5 éves moratórium már letelt, a javasolt személynév
me gfelel a szabźiy ozásnak'

Amennyiben a Fővárosi Közgytĺlés is támogatja az utcanevek megváltoztatását, űgy az érintett utca
névtáblákat ki kell cserélni' Az utcanév táblák kihelyezésének költsége bruttó 82.550,-Ft, amely
kö lts é gveté s 1 1 404-e s e| oir ány zatán b izto s ított.
A lakcímkáľtyák cseréje ebben az esetben illetékmentes'

A Rendelet 6. $ (1) bekezdése a|apjźn a közterület elnevezésére vonatkoző javas|at megtétele a
Képviselő-testiilet hatásköľe.

Fentieka|apjánkéremaza|ábbihatfu ozati javaslatelfogadását'

H.ł'rÁnozl.Tl JAvÁ,sLAT

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1. javasolja a Budapest Főváros Közgýlésének, hogy a Szabó Ervin tér elnevezését (36745lI
hrsz.) Gróf Bánfff Miklós téľre változtassa;

2' felkéri a Po|gármestert, hogy a javaslatot Budapest Főváľos onkormányzata részére (a
Fővárosi Közgyúlés 2013. május 29-i ülésére) küldje meg.

3' a táblakihelyezés költsége bľuttó 82.550,-Ft, melynek fedezetéül a II404 cím dologi kiadás
e|őir ány zatot j elö l i m e g.

4. felkéri a polgármesteľt, hogy intézkedjen azutcaĺév táblźLkkihelyezéséről.

Felelőq: Polgiírmester
Határidő: 1 . és 3. pont esetén f0I3 ' május 22'

2. pont esetén 20|3. májusf4.
4. pont esetén f0I3. jűnius2Z.

Á. dtintés végľehajtásátvégző szewezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
Létesítményü zemeltetési Iroda

Budapest, 2013. május 10. (-', \\
{t;ł-^ {

Sántha Péterné
alpolgáľmester

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásábóI:
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vDr'MészfuErika ,/

a|jegyző
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Örö m ĺ.ĺ.le| \,ette m !evel<łi. Ö n,l eiye i eZUtO 11 hť: lcsłn
köszonck.
I.4egértjÜ k, hc gi' o kozterÜ !et itnevezóSe m ę gĺOntal,ľ mórie geiĺ9s 1.

igéň'ęl' de Úgí érezzik, hogy Szsbi Eĺvin személyéne< sÚ|yo Úgy o

išlenregi ĺoĺ soŕre n ó|}o Konyvfór, va|amint egy koĺryvtcrhalozot
äin.u"Ié'ével rnéltóon repie'entilt és Úgy gondo|juk,' hogy gĺÔt. B.anffy

Mĺk|ós szeméłyéľő| o jovoso|t ko;zterÜ|e.ľ einevezése oz.áľt is ienrle

ináotolt, łriszen e térĹe torkoliiťRevĺczky ulco,qrneiYugl egskffin <lz 5.

éslř. szóln ĺlĺoit.eg\łkori po|otóik:,ó|łno,k és az 5' sz. hóz iĺ|cńdĺ5
budopestĺ |okhelyä vo|t,;:amelyľe o]:hóZ f'ĺllon"elheiyezett em|éktiblo ĺs

u.Íol. Tovóbbinem e|honyogolh'ctó szemponÍ' hogy o téren kevés o

|akőhaz, ezért okmgnycseĺe iekinÍeiében oZ itnevezés csekély sząmÚ

ĺntézményt és |okóí érint. czonkívÜl hizszimokból és g téľnévÍib|ikbói
ĺs kevés szÜkségeitetik.

Levelébeĺr említi, hogy a vcltoztotós egyób kö|tségekke| is jór.

Bĺzoľłyĺtvc e|köteiezeJiségÜnkei, fe|ojinijuk, hogy o tib|ók
előiltítisinok koitségei.i, onnok isnneletében mogU nkrc vóiIo|juk

egyben
ntrĄnr-,|r:ármeqteriHivo.ľololcposéskorÜ|tekintődöntéshczo.lolitĺsu r vvvtvv
szeretné]nk megkonnyĺteni és Cnnek személyesen itqdni Bónffy gróf

szertei g ozó teiérenys ég éről e gy kicclvó nyt' o mely kÖnyvesbolfi
forgoiońbo nern kerÜlt. Tiszte|eitet kérem értesítését, hogy mikor tudno

fogcdni ez Ügyben Hivotoĺóbon.

Tiszte|ettel Üdvoz|i és kezeit csókoljc.
Bor.ľho Liszĺó
Gróf Bónffy Mik|is Boriti Kor
mobĺ|: 30 2314428
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Bartha Lászĺó úľ
elnök részére
Gróf Bánffy Mik|ós Baráti Kör

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1B. lĺl'5. tlgyiíĺézÖ: FergeSzi|via

+36 1 327-.ĺ949

FergeSz@Budapesl.hu

Tájékoztatäs gĺóí Bénffy ľ'.4ikiósĺÖ1
tÖrténo kezteĺÜlet eInevezéŚ!
iavaslettal kapcsolatban

Tiszteĺt E|nök Úrl

Ezúton megkcszonon a Gróf Bánffy Mik|ós tsaláti Kor elnokeként teÍt jar'aslatát, me|y
a Budapest V!l|' kerü|eti Szabl Ervĺn tér grif BánÍfy Mĺk|ós térre iÖrténo
átnevezésére .łonatkozĺk'

Ny!ivántartásunkai átiekintve megá|ĺapĺtcttam. hogy gróí Bánffy Mĺkĺós (í874.1950)
oolĺiĺkus, író, képzómiivész ernĺéř<ét valóban nern orzj kÔzteluletĺ eĺnevezés a
íovárosban'

Grćf Bánŕry Miklós éĺdemei a|apján mélló aĺra, hogy közteruiei viseije a ĺrevét.
azonban az Önok á|tal javaso|t Szabó Ervĺn tér átne'vezése - tigye|emme I a Szabc
Ervinro| e|ne'ĺęzett könyrtáľĺa, vaiamint az ezen e|nevezése.K egysěges keze|éséhez
fúződő érdekre _ komoly e|ćizetes megfontoĺäst igényeĺ, amihez a kapcso|ódó
kcItségek pontos feĺmérése és biziosíiásának megteĺen:iése ĺs szükséges.

tsudapest', 2013' nárcius ,!\,,

Tiszieĺetie!:

,! ..r. .',,, a. i, ",yKovácsné Tóth Á!nes
kab,inetiőnŐR

iiý' sráil:

Íc52 gud3pesi. .ýżlosriz !ica g-,i1, l ;e9é|cilł: 
'81c 

3udapćsł i..eieícn; +35 1 327'17ôĄ| í3I: =35 1 327-1tc3
e.ÍąíI: 7.cva cŚôoToiiÁ@bucPpesi.hr
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