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Táľgy: Válaszlevél kozmeghďlgatásra

fĺsztelt Uľam!

Köszĺinettel megkaptuk a 2016. december 20-i közmeghallgatas kapcsĺán feltett kérdéseit,
amelyekkelkapcsolatbarlazďábbiakróltajékoztatom.

A Magyarorczźą helyi onkormányzatairőI szóló 20|1. évi CDoCilx. tĺirvény (a
továbbiakban M<ĺfu.) alapjźn a kozteri|etek elnevezésérł5| a főváros teriiletén Budapest
Fővaľos Közgyĺilése dĺint a teľĹiletileg illetékes kertileti ĺinkoľmĺínyzat véleményének
kikérésével. Az e|jaras ľészletes szabáiyait a 94ĺ20|2. 6II.27.) szźlmű Fővĺĺrosi Kcizgyulési
rendelet tartalmazza. Az ę|nevezések jóvrĺhagyasa soťan az Mötv. 14. $ (2) bekezdésében
foglalt, a )O(. szźuadi önkényuralmi politikai rendszeľekľe vďó utďas tilďmát is figyelembe
veszi a döntéshozó.

Magyarország Alapt<ĺrvényét (a továbbiakban: Alaptöľvény) a ,'Zárő és vegyes

rendelkezések'' fejezetének 2. pontjában foglďtak szennt a Magyaľ Köztaľsaság

AlkotmanyaróI szőIó 1949. évi )o(. t<irvény (a továbbiakban Alkofrnĺíny) 19. $ (3)

bekezdésének a) pontja és a 24, s (3) bekezdése alapjan fogaďta e| az Országw(iés. Az
Alaptĺirvény az On által is hivatkozott ,,Nemzeti hitvallas'' fejezetben kimondją hogy az

|949. évi ďkotmĺĺnyt érvénytelenné nyilvrĺnítją azonban a ,,Zárő és vegyes ľendelkezések''

fejezet 8. pontja alapján ,,az Alaptorvény hatálybalépése nem érintt a hatálybalépése előtt

allrotott jogszabályok kibocsátott lözjogi szervezetszabáIyozó eszkjzök és állami irányítás

egłéb jogi eszla)zei, meghozott egledi dantéseh valamint váIlalt nemzetlôzi jogi
lötelezettségek hatályót.', Ezęľl ľenđelkezés szerint az ęgyes kcĺzteľĹiletetek Alkotĺnány
alapján hozott jogszabrílyok a|ka|mazásálva| jogszerÍíen keriiltek átnevezésľe, és az

Alaptöľvény batalyba lépése előtt emelt köZJęJi szobrok elneyezése az Alkotmĺány hatályon

kívül helye zésétől fiiggetleniil legálisnak tekig{ęn.dő.
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Több, a XX. szÁzadi ĺjnkényuľalmi időszakban átnevezefi koneru|et az 1945 előtti, ún.
történelmi nevét kapta vissza, illetve a politikai rezsimtől fiiggetlen személyről került
elnevezésre. Ilyen módon keľĹilt sor a k<jvetkezőkben _ példálózó jelleggel - felsorolt utcák
átnevezésérę:

Kőfaľagó utca: Az 1800-as években keletkezett utca. Korai neve már Kőfaľagó utca
(Steinmetz Gasse), e név magyar formáját a Fővarosi Kĺizmunkĺĺk Tanácsa (a továbbiakban:
F.K.T.) |874-ben hivatalosan rcgzítette. |938-|946 kĺizött Toľmay Cecile utcaként
szerepelt.

Brĺidv Sándor utca: A XVIII. szÁzađ masodik felében kialakult utca. Eleinte a

kozeli téglaégető miatt Tégla utca Qiegel Gasse), vagy Tég|aégetó utca Qiegelofen Gasse),
1810 után az 1840-es évekig Stadtgut Gasse - közben 1820 köriil Major utca is - 1850 köľül
báÍó Sánđor utca (baron Sandor Gasse), |867-to| Főherceg Sándor utca (Erzherzog

Alexander Gasse), e nevet az F.K.T. 1874-ben rogzítette. 1919-től Srándoľ utcao 1945 őta

Bródy Sándor magyar írő, drálmakó és publicista nevét viseli.

Auróľa utca: A XVIII. szźzad mĺĺsođik felében kialakult józsefuáľosi utca. Első
ismeľt neve a NyÍrfa úca (Álber Gasse) 1780 köľĹil keletkezett. 1815 köriil Új utca (Neu

Gasse) néveĄ 1830 köľĺil Kender atca (Hanf Gasse) néven ismeľt kdzterület, e nevet 1874-

ben az F.K.T. hivatalosan is rögzítette. |946-1953 között Eszperantó utcą l953-tó1 Auróra

utca.

(Awóra: |822-t837 k<izĺitt kiadott iĺodalmi évkönyv. A kiadvĺány k<iré csopoľtosult írók

ĺĺsszejĺiveteleinek helye az Erkęlr utca 19. szźlmű épületben volt, itt ta|źikozott egymĺíssal

rendszeľesen Kazlnczy Ferenc, Kisfaludy Karoly, Bajza JózseĹ Kölcsey Ferenc és

Vörösmaľty Mihály. Az évk<ĺnyv a mawar reformkor kiemelkedő szépiľodalmi kiadvĺínya

volt.)

Hock János utca: A XVIII. szÍaadvégén keletkezett utca. A XIX. százađ elején

Elľontó vagy Rontó utca (Terderben Gasse), 1845 köriil Egyhźlz, vagy Templom utca

(Kirchen Gasse). A Kis Templom utca nevet 1874-ben az F.K.T. hivatalosan rcgzítette,

|968 őtaHock Jĺínos utcaként szerepel.
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[Hock János (1859-1936) katolikus plébános, szabadelvíĺ politikus és egyházi író, a Magyar
Nemzeti Tanács elnĺike, 19|2-1918 kozott jőzsefuiĺrosi plébłĺnos.]

Leonaľdo da Vinci utca: A XVIII. szźnađ végén kialakult utca. A XIX. század'

elején órias .'t"u (Riesen Gąsse);a név magyar formáját 1874-ben az F.K.T. hivatalosan
jőváhagýa. I928-tőI Thék Endre utca' |952 óta Leonardo da Vinci utca. Az utcából nyíló,
1980-as években kialakított kĺjz 1988 óta viseli a Leonaľdo da Vinci köz elnevezést.

[Leonardo da Vinci (|452-I5I9) ita|iai polihisztor, festő, tuđós, matematikus, hadmémÓk,

anatómus, fe|talá|ő, szobrász, építész, kĺiltő és író.]

Szabó Ervin tér: A Baross utca kezdeti szakaszának része volt. A XIx. század
elején Fa tér (Holz Platz), a század közepén mar névtelen kozteľtilet, l948-tól Szabó Ervin
tér.

[Szabó Ervin (|877-|9t8) taľsadďomtudós, könyvtaľos, könyvtárigazgatő, fonadďmĺáľ.]

Német utca: A XVIII. századi Józsęfuiĺľos nevezetes utcája. Eleinte Bajoľ utca
(Bayrtsche Gasse), 1800-as évektől Német utca (Deutsche Gasse), e név mawat formźĄát

187 -bęnaz F.K.T. hivata]osaĺr is rĺlgzítette.1945-|991 kozött Bacsó Béla utcą |99I őta az
utca Rákóczitét és Horváth Mihály tér kĺizötti szakaszaNémet utca e|nevezésű.

Rtikk SzĺIáľd utca: A XVIII. szźtzaď végén kialakult utca. Koľai elnevezése

Allatoľvos utcą azaz Baľomorvos utca (Thier Arzt Gasse), az l830-as években Rákos utca

(Ralroscher Gasse) vagy Rĺfüos iáľok (Ralrosch Graben), 1840-1860 kĺiľĹil Holunder' vagy

Hollunder Gasse, 1870 tájźn.Bodzautca, a Bodzafa utca nevet az F.K.T. hivatďosan |874-

benrogzítet1e.1899-tő1 Rökk sziláľd utca. |962-1991között Somogyi Béla utcą 199I-tő| a

Blaha Lujzatér Gutenberg tér köztitti szakasza Somogyi Béla utca maľadt, a Gutenberg tér,

Kľudy Gyula utca kĺiz<itti része ellenben visszakapta a Rĺikk Szilĺáľd utca nevet.

[Rökk Szilrĺrd ( 1 799- 1 88 8) tigyvéd, mecénĺĺs.]

Tbĺliszi téľ: Budapest Fővaros onkormányzata és Tbilisá vĺírosa f}|I. május 4-én

egyiittműkĺĺdési megállapodast ki'tött. Az egyĹittmĺĺködési megállapodást Tarlós István

főpolgĺíľmester írta atĄ egytlttu| megkereséssel fordult az Onkormźnyzathoz, melyben a

véleményét kéľte a Fővaľosi onkormányzat Közgýlésének azon szźnďékźwal

összefiiggésben, amely szerint a Budapest VIII. kertilet, Nap utca és a Leonaľdo da Vinci
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utca találkozásźná| lévő névtelen kĺĺzteľĺiletet (hrsz.: 35703/I) Tbiliszi térnek nevezné el és a
Vagon tér elnevezését (hrsz.: 38819/39) Asztana térré módosítaná.

Az onkotmányzat Képviselő-testĺilete 2Ot3. febru.ír 2O-arL hozott határozatźhan dĺintött
arról, hogy javasolja a Fővaľosi Önkormanyzat Ki)zgyťilésének, a Budapest VIII. keľiilet,
Vagon tér Tbiliszi térre tĺiľténő átnevęzését. (Tbiliszi: aGrűzKoztźnsasźąfővaľosa.)

A fenti ĺĺsszefoglalóból is kitiĺnik, hogy az onkormányzat részérő|, illetve
közremiĺködésével megvalósított utcanév-vźltoztatźlsokľa, valamint szoboľ és emléktábla
elhelyezések're az on által is említett szempontok f,rgyelembevételével, azokka|összhangban
keľiilt sor.

Bízom benne, hogy felvetéseiľe sikerült kimeľítő válasszal szolgálnom!

Budapest, 2016. december 20.

Tisztelettel:
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