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Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi 
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizott- 
säg  véleményezi 
Szociális, Egészségügyi  es  Lakásügyi Bizottság véleményezi 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 
veleményezi 
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi 
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Határozati javaslat a bizottság számára: 
Pénzügyi 

Bizottság, 
javasolja 

A  Kerületfejlesztési, Környezet-  es  Klímavédelmi Bizottság, a Költségvetési  es 
Bizottság, Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi 
valamint a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 
a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

ÉRKEZETT 

2020 FEN 19,  
I.  Tényállás és  a  döntés tartalmának részletes ismertetése 

Lakossági

 

-

 

Lakossági szóbeli megkeresést kapott az Önkormányzat arra vonatkozóan, hogy amennyiben 
lenne rá lehetőség,  a  még névtelen köztereket tiszteletre méltó nőkről lenne illendő elnevezni, 
hiszen méltatlanul kevés  a  női utcanév  a  kerületben. Józsefvárosban  a  közel  150-661  csak  7 
közterület:  a  Blaha Lujza tér,  a  Ludovika  tér,  a  Lujza utca,  a  Magdolna utca, Magyarok Nagy-
asszonya tér,  a Maria  utca,  a Markus Emilia  utca visel női elnevezést.  Az  idén ezzel  a  gesztus-
sal kifejeznénk  a  nők iránti tiszteletünket  a  Nemzetközi Nőnap (március  8.)  alkalmából. 

A 35703/1  hrsz.-(1, „Nap  ter"-kent emlegetett ingatlan  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvá-
ros Önkormányzat tulajdonában  all.  Jelenlegi címe: Nagy Templom utca  2., de  besorolása sze-
rint „kivett közterület", a határoló utcáktól különálló telek, parkosítva, így célszerűnek tartom 
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önállóan elnevezni. Az elnevezés a lakosságot nem érinti, lakcímkártyát senkinek nem kell 
emiatt cseréltetnie. 
A  szomszédos,  Budapest  VIII. kerület, Nagy Templom utca  3  szám alatti, Ybl  Miklos  tervezte 
épületben működik  1877  óta az ország egyik legrégebbi bölcsődéje. Az épület alagsorában ren-
dezték be a Bölcsődei Múzeumot, mely 2002-ben nyitott. 
Az ország első bölcsődéjének  I852-ben történt megnyitása a Pesti Első Bölcsőde Egyletnek, dr. 
Majer István püspöknek és Brunszvik Júlia  (1786-1866)  grófnőnek köszönhető. 
Brunszvik Júlia  (1786-1866)  az óvodaalapító Brunszvik Teréz unokahúga, Forray András báró 
felesége volt.  A  kor  főnemeseihez hasonlóan jótékonykodott, többek között  15  évig volt a bu-
dai Jótékony Nőegylet elnöke, majd a pesti Jótékony Nőegylet tiszteletbeli tagja; segítette 
nagynénje, Brunszvik Teréz óvodaalapítási terveit is. Kortársai szerint a magyar nyelv ápolását 
és a magyar írókat is segítette, Széchenyi István is elismerőleg írt  rota.  Az 1848-49-es szabad-
ságharc leverése után sokak kiszabadítását járta ki a császári udvamál. 1853-tól volt az első 
pesti bölcsőde elnöknője haláláig, miközben anyagilag és felszereléssel is támogatta az intéz-
mény működését. (forrás: wikipedia.org, mek.oszk.hu) 
Fentiekre tekintettel javasolom a tér Brunszvik Júliáról történő elnevezését. 

A 36178  hrszrú ingatlan  Budapest  Fővárosi Önkormányzat tulajdonában áll. Jelenlegi címe: 
ugyanúgy  Ludovika  tér, mint az NKE előtti nagy park, besorolása szerint „kivett közterület", 
ahol  1942  óta a Hős orvosok emlékműve áll (Horvay  Janos  alkotása) az I. világháborúban hősi 
halált  halt  magyar orvosok emlékére. 
Erről a térről nyílik a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája, ezért java-
soljuk Hugonnai Vilmáról, az első magyar orvosnőről elnevezni. Az elnevezés a lakosságot 
nem érinti, lakcímkártyát senkinek nem kell emiatt cseréltetnie.  A  Klinika hivatalos címe: Üllői 
út  78/A.,  Így az ő alapító okiratukat sem szükséges az átnevezés miatt módosítani. Előzetesen 
egyeztetésre került sor a Semmelweis Egyetem Rektori Kabinetjével is, akik támogatásukról 
biztosították a kezdeményezést. 
Gróf szentgyörgyi Hugonnai Vilma (Nagytétény,  1847.  szeptember 30.  — 
Budapest, 1922.  március  25.)  az első magyar orvosnő. 1872-től lett a Zürichi egyetem hallga-
tója,  1879.  február 3-án védte meg disszertációját, és orvossá avatták. Az egyetem sebészeti 
klinikáján dolgozott, majd egy alapítványi kórházban töltött egy évet.  1881.  március 31-én le-
tette a hazai egyetemi tanulmányokhoz feltétlenül szükséges érettségi vizsgát.  1882  májusában 
kérte orvosi oklevelének elismertetését. Kérelmét a pesti orvostanári kar támogatta,  de  az ille-
tékes miniszter elutasította. Ezután letette a szülésznői vizsgát is szülésznőként dolgozott. 
1895-ben királyi rendelet tette lehetővé, hogy itthon is egyetemi tanulmányokat folytathassanak 
nők is.  1896.  február 10-én újból kérte az uralkodótól zürichi oklevelének elismertetését, ami 
1897.  május 14-én történt meg, amikor is Budapesten orvosdoktorrá avatták. Ezután már hiva-
talosan is végezhetett magángyakorlatot, elsősorban női és szegény betegekkel foglalkozott. 
Ezért vállalja 1907-ben Fischer-Dückelmann  A  nő, mint háziorvos című könyvének magyar 
kiadását.  67  éves korában,  1914  augusztusában elvégezte a katonaorvosi tanfolyamot. Az I. 
világháborúban  14  vidéki városban szervezett női orvosi és betegápolói erővel — betegmegfi-
gyelő állomást. Egyik alapítója volt az Első Pesti Nőegyletnek és egy ideig az ő vezetésével 
működött a  Magyar  Bábák Egyesülete. Utolsó lakhelye a Tisztviselőtelepen volt, a  Biro  Lajos 
u.  41-ben, ahol emlékét emléktábla őrzi. Sírja a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben található. (for-
rás: wikipedia.org) 
Fentiekre tekintettel javasolom a tér Hugonnai Vilmáról történő elnevezését. 

H. A  beterjesztés indoka 

A  Fővárosi Közgyűlés kizárólagos joga a Főváros területén a közterületek elnevezése, azonban 
előtte ki kell kérnie az érintett kerületek véleményét, illetve a kerületek is élhetnek ilyen típusú 
kezdeményezéssel a Közgyűlés irányában. 
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III.A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a  35703/1  lusz.-ú közterület Brunszvik  Julia  térként, valamint a  36178  hrsz.4 
közterület Hugonnai Vilma térként történő elnevezésének kezdeményezése. 

A  döntés pénzügyi fedezetet igényel, tekintettel arra, hogy mindkét téren új utcanév-táblákat 
kell elhelyezni. 2x3db tábla legyártása és szerelése (3db oszlopon, 3db kerítésre történő rögzí-
téssel a  2019.  évi árak alapján kalkulálva 9.000Ft + ÁFA/db + oszlop 21.000Ft+ÁFA/db áron) 
117.000Ft+ÁFA fedezetet igényel. 

A 2020.  évi költségvetésről szóló rendelet tervezet  1.000  e  Ft  előirányzatot tartalmaz utcanév 
táblák cseréjére a  11404-02  címen. 

IV.Jogszabályi környezet 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  23.  §  (4)  bekezdés 
6.  pontja, továbbá a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a 
házszám-megállapítás szabályairól szóló  94/2012.  (XII.  27.)  Főv. Kgy. rendelet  6.  §  (5)  bekez-
dés  b)  pontja alapján a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe tartozik a közterületek elnevezése, el-
nevezésük megváltoztatása a kerületi önkormányzatok véleményének kikérése mellett. 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület  ..../2020.01.27.) 
határozata 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

I. javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek a  Budapest  Főváros VIII. kerület,  35703/1  hrsz.4% 
közterület Brunszvik Júlia térként való elnevezését, 

2. javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek a  Budapest  Főváros VIII. kerület,  36178  hrsz.-ú köz-
terület Hugonnai Vilma térként történő átnevezését, 

3. felkéri a polgármestert, hogy az I. és  2.  pontban foglaltakról értesítse a Főpolgármestert. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  1.  ,  2.  és  3.  pont tekintetében  2020.  március Ó. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda, Pénzügyi Ügyosz-
tály, Gazdálkodási ügyosztály Kerületgazdálkodási Iroda 

Budapest, 2020.  február  14. 

Pike?  András 
polgármester 

Törvényességi ellenőrzés: 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 
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