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Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Képviselő-testület 

Fidesz - KDNP Képviselő – csoport 
 
 

Előterjesztés 
közterület nevének megváltoztatására/ 

közterület elnevezésére 
 
 
Tisztelt Képviselő –testület! 
 
Megdöbbenve tapasztaltuk, hogy kerületünkben – képviselő-testületi döntés 
nélkül – a hivatalosság és a jogszerűség látszatát keltve, utca lehet elnevezve 
a Kádár-rezsim erőszakszervezetéről, a munkásőrségről. 
 
A „Munkásőr utca” elnevezés megjelent egy, közpénzből kiadott, gyári 
térképen is. (Kiadó: Csepeli Ipari Park Szolgáltató Kht.), sőt a világháló 
valamennyi online térképén, keresőjén ott „díszeleg”. 
 
A Fidesz-KDNP csepeli frakciója megengedhetetlennek tartja, hogy egyesek, a 
hivatalban lévő önkormányzati vezetők tudtával és/vagy támogatásával, 
közpénz felhasználásával akár a nyilasokról, akár a munkásőrökről, akár a 
pufajkásokról vagy az ÁVH-ról közterületet nevezzenek el. Felháborító, hogy 
mindehhez a hivatalosság látszatát keltették. Ezért mindent meg fogunk 
tenni, hogy Csepel ezen újabb szégyenfoltját, a Munkásőr utcát letöröljük a 
térképekről. 
 
A Munkásőr utca helyett három változatot javaslunk, alternatívát biztosítva 
a Képviselő-testület számára. A Fidesz-KDNP frakció mindhárom javaslatot 
elfogadja és megszavazza, s bízunk abban, hogy ezek közül egy, 
konszenzussal fogadható el. 
 
Mindezen túl, paritásos alapon működő önkormányzati vizsgálóbizottság 
létrehozását kezdeményezzük, amelynek feladata az elnevezéssel illetve a 
közpénz megtévesztő felhasználásával kapcsolatos kivizsgálás lesz. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy előterjesztésünket 
támogatni szíveskedjenek. 
 

 
Budapest, 2007. október 14. 

 
 

Németh Szilárd 
frakcióvezető 
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Határozati javaslatok: 
A) változat: 
 
1) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 

javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy a Budapest, XXI. kerületben 
jelenleg illegális és törvénysértő módon használt Munkásőr utca (HRSZ 
210146/81) nevét Magasházy Ödön utca névre változtassa meg. 

 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

végrehajtásra: 2007. október 31. 
 

A határozat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű szavazata szükséges. 
 
 
2) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy felkéri Tóth Mihály polgármestert, hogy a névváltoztatási 
javaslatot egyidejűleg küldje meg dr. Demszky Gábor főpolgármesternek 
és Ughy Attila bizottsági elnöknek. 

 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

végrehajtásra: 2007. október 31. 
 

A határozat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű szavazata szükséges. 
 
 
B) változat: 

 
1) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 

javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy a Budapest, XXI. kerületben 
jelenleg illegális és törvénysértő módon használt Munkásőr utca (HRSZ 
210146/81) nevét Korbuly Károly utca névre változtassa meg. 
 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

végrehajtásra: 2007. október 31. 
 

A határozat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű szavazata szükséges. 
 
 

2) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy felkéri Tóth Mihály polgármestert, hogy a névváltoztatási 
javaslatot egyidejűleg küldje meg dr. Demszky Gábor főpolgármesternek 
és Ughy Attila bizottsági elnöknek. 
 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
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Határidő: elfogadásra:  azonnal 

végrehajtásra: 2007. október 31. 
 

A határozat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű szavazata szükséges. 
 
 
C) változat: 

 
1) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Budapest, XXI. kerületben jelenleg illegális és törvénysértő 
módon használt Munkásőr utca (HRSZ 210146/81) nevét Hengerdomb  
utca névre változtatja meg. 
 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

végrehajtásra: 2007. október 31. 
 

A határozat elfogadásához a Képviselő-testület minősített többségű szavazata 
szükséges. 
 

2) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri 
Tóth Mihály polgármestert, hogy a névváltoztatási javaslatot - 9/1989. 
(1990. I. 31.) Főv. Tan. Rendelet 17.§ (5) bekezdése alapján - egyeztesse le 
dr. Tiba Zsolt főjegyzővel. 

 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

végrehajtásra: 2007. október 31. 
 

A határozat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű szavazata szükséges. 
 
A + B + C változatok után: 
 
3) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az illegitim és törvénysértő Munkásőr utca elnevezéssel, 
térképeken történő megjelenésével, az erre fordított közpénz 
felhasználásával kapcsolatban, paritásos alapon vizsgálóbizottságot hoz 
létre. A bizottságba az MSZP 2, a Fidesz –KDNP 2, illetve az SZDSZ, MDF, 
Centrum 1-1 tagot delegál. 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

végrehajtásra: 2007. október 31. 
 

A határozat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű szavazata szükséges. 
 





911989. (1990. I. 31.) Fov. Tan. rendelet 

a kozteriilet- 6s virosr6sznevek megallapitasar61, valamint azok jelol6skrol 

Budapest FovLos KozgyiilCse a helyi onkormhnyzatokrbl sz616 1990. Cvi LXV. tv. 16. $ (1) bek.-ben kapott 
felhatalmazls alapjan, a helyi onkormlnyzatok 6s szervei, a kozt8rsasigi megbizottak, valamint egyes centralis 
alarendeltskgu szervek feladat- 6s hataskorCro1 ~ ~ 6 1 6  1991. Cvi XX. tv. szerint, a fovarosi es a fovarosi keriileti 
onkormAnyzatokrol ~ ~ 6 1 6  1991. Cvi XXIV. tv. 10. 8 (3) bek. i) pontja Cs a magyarorszagi foldrajzi nevekrol szolo 
7111989. (VII. 4.) MT 6s az ezt m6dosit6 1911992. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak helyi szintu szabalyozasira 
az alabbiakat rendeli: 

Az utcanh ks va'rosrksznkv fogalma 

1. 9 (1) UtcanCv: foldrajzi nCv, a foviros teriiletkn az lit, az utca, a tCr, a park, a koz stb. jellegu kozteriilet 
(tovibbiakban: utca) neve, mely elotagb61 (pl. szemClynCv, fogalom, tirgy) Cs utca jelentCsu ut6tagboI all. 

(2) Az ~itcanCv a kozteriiletek rnegjelolCsCre, foldrajzi azonositb~ira, a tajCkozodis biztositasira szolgal; egyilttal 
emleket allit Cs hagyomanyt oriz. 

(3) Az utcanevi utotagokat a rendelet I. szamzi mellbklete tartalmazza. 
2. 9 VarosrCsznCv: foldrajzinkv, a fovhoson beliil tortknelmileg vagy uj beCpitCssel (lakotelepek) kialakult 

teriiletek neve. Jelolheti a tobb vagy egy keriiletre kiterjedo, illetve keriileten beliil elkiiloniilt varosreszeket. 

Az utcaelnevezks a'ltalanos szaba'lyai 

3. 9 (1) Minden utcat el kell nevezni. 
(2) A lakhtelepek kpiiletei kozotti szervizutakat, tovhbbi a mezogazdasigi celii Cs IakonCpesseget nern erinto 

diiloutakat nern sziiksCges elnevezni. 
(3) ~j utca nevCt kozteriiletkknt valo IejegyzCsCt kovetoen egy Cven beliil meg kell allapitani. 
(4) Ha egy utca a vhrosrendezCs, beCpitCs kovetkeztkben ktt  vagy tobb rkszre tagozodik, egyseges utcakCnt 

megszunik, az elkiiloniilt utcartsz(ek)nek - az elkiiloniilCstol szimitott egy Cven beliil - mas nevet kell adni. 
(5) Az elnevezett utca termkszetes folytathsak6nt nyil6 uj utszakasz kiilon elnevezksi eljiras nelkiil a m6r 

elnevezett utca nevCt veszi fel (meghosszabbitas). 
4 . 9  ( 1 )  Az uj elnevezCseknel betuk, vagy szamjegyek nern helyettesithetik az utcaneveket. 
(2) Nem lehet datumot tartalmazb elnevezkst utcankvnek felhasmiilni. 
(3) MeglCvo utca nevet az uj elnevezCseknCl nern szabad felhasznalni, kivkve, ha az utca korhbbi nevknek 

visszaallitasa tortenik. 
5. 9 (1) Az utcanCv megallapitasakor figyelemmel kell lenni a tortknelmi hagyomanyokra, a foldrajzi komyezetre 

Cs a nyelvhelyessCgi kovetelmenyekre. 
(2) Az utcaelnevezCskor elonyben kell rCszesiteni az iranyjelolo 6s a helyhez kotodo neveket az emlCkallito 

utcanevekkel szemben. 
6 . 9  (1) Utca elnevezistt barki kezdeminyezheti a keriileti vagy a fovirosi onkormanyzatnil. 
(2) 

Szem klyrb7 valo' utcaelnevezks 

7. 9 (1) SzemClyrol utc6t elnevezni halala utin, legallbb 25 Cv elmultaval lehet. 
(2) Az (I)  bekezdksben rogzitett 25 Cves idobeli korlatozht nern kell alkalmazni a Budapest Fovhros Kozgyultse 

iltal rendeletkben meghathrozottak szerint diszpolghri cim kitiintetksben rbzesitett szemClyekro1 torteno 
utcaelnevezCsnC1. 

(3) Az utcanCv elotagjhnak meg kell egyeznie a szemCly Bltal hasznalt csaladi i s  ut6nCvvel. 
(4) Kizarolag a csalhdi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a nCvado szemklyiseg igy is, vagy igy ismert, 

illetoleg ha az elnevezks egy csa16dro1 tortknik. 
(5) A (2) 6s (3) bekezdtsben foglaltakt61 eltCmi akkor lehet, ha a szemCly nern eredeti nevCn vLlt ismerttk. 



(6) Ha a nevad6 szemCly foglalkozba, hivatisa vagy egyCb ismerteto jegye szorosan kapcsolodik a 
szemklynevhez, akkor ez az utcankvben is feltuntetheto. 

8.5 (1) UtcaelnevezCssel emlCket Bllitani olyan magyar szemklynek lehet, 
a) akinek kozismert tevCkenysCge a nemzet tortCnelmCben kiemelkedo jelentosCgu volt Cs szemClye 

kozmegbecsulCsnek orvend; 
b) aki a tudomany, muvelodCs, sport vagy a tarsadalmi Clet egyCb teriiletkn kimagasloan jelentoset tett vagy 

alkotott, es ezaltal szemClyCnek emlCke megorzCsre mClt6; 
c) akinek a fovaros vagy annak egy keriilete CletCben, tortCnetCben kiemelkedo szerepe volt, tevCkenyskgCvel 

hozzajarult Budapest egeszenek vagy egy resztnek fejlodQChez. 
(2) Utcat elnevemi olyan nem magyar szemtlyrol is lehet, akinek tlete, munkassiga az emberiskg egyetemes 

tortenelmkben kiemelkedo jelentosCgu volt. 
9. 5 (1) SzemClyrol elnevezett utciban, arra alkalmas helyen 6s modon a nCvado szem&lyiseg szuletisi ks 

halalozisi Cvtt, tev6kenysCgCt roviden ismertetni kell (tovabbiakban: ismerteto tibla). 
(2) Az ismerteto tabla elkkszittetise a Fovirosi ~ n k o r m a n ~ z a t  feladata, amelyet az utcankvtabla kihelyezCsCvel 

egyidejuleg kell elhelyezni. 

Utcanevek rn egvhltoztathsa 

10. 5 Az elnevezbtol szimitott tiz even belul nem lehet utcanevet viltoztatni. 
11. 9 UtcanCv-viltoztatls esettn torekedni kell a tijbbes (a foviros ketto vagy tobb keriiletkben elofordulo) 

utcanevek szhminak csokkentCsCre. 
12. 5 (1) UtcanCv vagy hazszimviltozis esetCn az ~llampolgirokat lakcimbejelentksi kotelezettskg nem terheli. 
(2) 

Utcanevek vkdette' nyilvhnitctsa 

13. ( I )  A helytortkneti, varostortkneti CrtCkii utcaneveket vCdettC kell nyilvhnitani. 
(2) A vtdettC nyilvinitasra az utcaelnevezCs szabalyait kell alkalmazni. 
(3) Vedett utcanevet nem lehet megviltoztatni. 

Utcan e'vjegyze'k 

14. 5 ( I )  A fovaros kozteriileti neveirol utcanCvjegyztket kell vezetni. 
(2) Az utcanivjegyzkk kozhitelu nyilvantarth, amely tartalmazza: 
a) a keriilet kozigazgatasi helynevet (romai sz6m Cs keriilet), 
b) a varosr6smevet, 
c) az utcankv elo- Cs utotagjat, 
d) az elnevezks idopontjht, 
e) az elnevezkst megallapit6 szerv nevCt, Cs hatirozatinak szimbt, 
f) az elnevezb, nCvviltoztatis, vCdettC nyilvlnitis indokat, 
g) a korabbi utcanCvre vonatkoz6 adatokat, 
h) az utcanCv jellegkre (vCdett, egyedi, tobbes) utal6 adatokat. 
(3) Az utcanCvjegyzCk vezeteskrol a Fovarosi Onkorminyzat fojegyzoje (tovabbiakban: fojegyzo) gondoskodik. 

Az ~~tcanCvjegyzCkbe bLrki betekinthet. 

Utcanevek rnegsziintett!se 

15. 5 (1) Az utca - varosrendezCs, beepitb, vagy mis modon tortino - megszunb6vel kulon illamigazgatisi 
dontes nelkiil az utca neve is megszunik. 

(2) Az utca megszGnCsCt koveto 30 napon belul az Crintett keriileti jegyzo a valtozasrol a fojegyzot koteles 
ertesiteni. 

(3) A megszunt utca nevCt a nyilvAntart6sban tovibbra is fel kell tuntetni, jelolve a megszunks okit Cs idejCt. 

Vhrosrkszn e'v 



16. fj (1)  A varosrCszek elnevezCsCre az utcaelnevezCsi szabalyokat kell ertelemszeruen alkalmazni. 
(2) A varosrCsmevek vkdettek. 
(3) A varosrtsznevek nyilvAntartasarol a fojegyzo gondoskodik. 

Hatdskori ks eljctrdsi szabdlyok 

17.5 (1) A Fovarosi Onkormanyzat Kozgyiilesenek hathkorebe tartozik: 
a) a varosresznCv megillapitasa; 
b) a tobb keruletre kite rjedo utcak elnevezkse, nevuk megvaltoztatisa; 
c) utcanevek vCdettC nyilvanitasa; 
d) a szemClyrol valo elnevezks, illetve ilyen utcankvnek a megvaltoztatasa. 
(2) A Fovarosi Onkormanyzat Kozgyiilesenek hataskorebe tartozo utcaelnevezCsekhez koteles az elnevezessel 

erintett keriileti onkonnanyzat es - ha a kisebbskget e minosCg6ben erinti - a keruleti kisebbsegi onkorminyzat 
javaslatat kikkmi. 

(3) 
(4) A keriileti onkormhnyzatok hatbkorebe tartozik az (1) bekezdksben foglaltakon kiviil minden elnevezb, 

illetve nCvvaltoztatis. 
(5) A keriileti onkormanyzat hathskorkbe tartozo utcaelnevezCsek elott - a fovhosi tobbes elnevezksek elkeriilbe 

trdekCben - egyeztetni kell a fojegyzovel. 
18. 5 (1) A Fovarosi bkormanyzat KozgyiilCse Varostervezksi Cs Varoskepvedelmi Bizottsiga (tovibbiakban: 

VBrostervezCsi es VaroskCpvedelmi Bizottsag) ellatja az utcaelnevezCssel kapcsolatos elokbzito feladatokat. Ennek 
kereteben a keriileti javaslatot koteles a Fovarosi KozgyiilCs el6 terjeszteni akkor is, ha a javaslatot nem tamogatja. 

(2) A Fovirosi KozgyiilCs dontCsCrol a fojegyzo aes i t i  a keriileti onkorminyzatokat, a fovirosi kozszolgalati, 
ingatlan-nyilvantart6 szerveket Cs a kozuzemek kozpontjait, valamint gondoskodik az uj 6s megszunt utcaneveknek a 
Fovirosi Kozlonyben va16 kozzCtCtelCro1. 

(3) A keriileti onkormanyzat hat8skor6be tart026 donttsrol [R. 17. $ (4) bek.] a keruleti jegyzo Crtesiti a fojegyzot, 
a mas keriileti onkormanyzatokat, a fovarosi kozszolgalati, ingatlan-nyilvintarto szerveket Cs kozuzemek 
kozpontjait, valamint gondoskodik a lakosshg t~jCkoztat~s~ro1. A valtozis Fovarosi Kozlonyben valo kozz6tCtelCro1 a 
fojegyzo gondoskodik. 

19. 5 A megallapitott utcankv, varosrCsznCv, illetve a vCdettC nyilvinitas a Fovirosi Kozlonyben valo kihirdetks 
napjato1 trvCn yes. 

20. fj 
21.8 

22. 4 (1) Az utca nevet a tajekozodast jbl segito utcantvtiiblikon kell feltiintetni. Az elhelyezks hataridejerol az 
elnevezo szerv hatarozatban rendelkezik. 

(2) Az utcanevtablat a rendelet 2. szcimzi mellkkletkben meghatarozott minta szerint kell elkesziteni. A keruleti 
onkormanyzat, amennyiben azt torthelmi hagyomany indokolja, ez a161 felmentkst kCrhet. 

(3) Az utcanCvtAbla kihelyezkse, karbantartasa Cs potlasa a keriileti jegyzo feladata. 
23.4 (1) Az utcanCvtablhn fel kell tuntetni: 
a) a keriilet kozigazgatisi helynevet (romai szam 6s keriilet); 
b) a vlrosrCsmevet; 
c) az utcanev elo- Cs utotagiit roviditks nClkul; 
d) a tablaval jelzett tomb elso Cs utols6 hksz6mat Cs a hazszamnovekedCs iranyat. 
(2) Az utcanCvtablan feltuntetett neveknek meg kell egyezniuk az utcankvjegyzkkben szereplo irasmoddal. 
24. 8 (1) Utcanevtablit az utca kezdetkn, vCgCn, valamint minden betorkollo utcanil, mindkCt oldalon, tovibbh az 

egy oldalr61 betorkollo utca tengelyeben az atellenes oldalon is fel kell szerelni. 
(2) Az utcankvtablat Cpuleten, keritesen vagy ezek hilnyiban kiilon tartoszerkezeten - jol Ikhato helyen - kell 

elhel yezni. 
(3) Az ingatlan tulajdonosa, kezeloje vagy haszniloja az utcankvtabla elhelyezesCt es az ezzel kapcsolatos 

munkalatokat turni koteles. Amennyiben az utcanevtabla elhelyezesCvel az ingatlanon kar keletkezik, azt a 
kihelyezCsCrt felelos szerv koteles megtkriteni. 
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(Foldm fivel6siigyi miniszter:) 
A MALLERD-nel Mittelmann Miksa kinevezkse szaktanacsadova a IV., Perenyi GyGrgy 
kinevezese uzemvezetove a VI. fizetesi osztilyba. 

Szendy-Moldovan Laszlo miniszteri tanacsos szolgalati idejenek beszamitasa. 

~ ~ u l e t v 8 s a r l ~ s  a villanyi KertCsz- 6s Szo16szkCpzo Iskola cCljira. 

Kovesi Sandor honvCdsz8zados, SzCnki GCza rendor ornagy Cs Izsakovits Miklos kulugyi 
miniszteri titkar kikuldese Belgradba a magyar-jugoszlav viziigyi tirgyalasokra. 

Nyersolajiizemi tehergepkocsi beszerzese vandor i11001aj-ikerleparlo berendezds szallitasahoz 

(Miniszterelno k:) 

Szabo Arpad foldmuvelCs~gyi miniszter betegskgdnek, illetve ez id0 alatt a miniszterelnok Bltal 
valo helyettesitCsCnek bejelentkse. 

(KozellLtdsi Hivntnl elnoke:) 

Szabo Albert kozellatasi felugyelo szolgalati idejCnek beszamitasa. 

A hatosagi elelmiszerellatasra jogosultak ellatasi csoportokba sorolBsar61 szolo 12 74011947. 
Korm. sz. rendelet kiegbzitese. 

313011948. Korm. sz. r., MK RT marcius 17., 63. sz. 

(Iparugyi miniszter:) 

Reti Armin (R6th Hermann) munkaugyi felugyelo jovatCtele, kinevezkse munkaugyi 
fotanicsossa. 

Dr. Reich Lajos allami geol6gus kikiildetese Romaniaba a ploesti olajmezok termelCkenysegCnek 
tanulmanyozasira. 

Helm Gusztav MAVAG igazgatb nkmetorszagi kikuldetkse az 6cskavas-import elomozditasa 
cCljab61. 

SebestyCn Jinos, Magashazy Odon, Juhasz Karoly Jeno Cs Hamori Mihaly NIK osztalyvezetok 
olaszorszagi kikuldetkse az ottani szerszamg6pgylrak 6s kohomuvek tanulm8nyozasara. 

Az Allami Villamosmuvek R1.-rol sz61o 165011948. Korm, sz. rendelet modositasa. 
317011948. Korm. sz. r., MK RT mlrcius 17., 63. sz. 

227142. 

1 (Kereskedelem- 6s szovetkezetiigyi miniszter:) 

Az 1948149. Cvi beszolgaltatasr6l szo16 rendelet kiadasanak a tirca [Hivatal] hataskorebe utalasa 
- a Gazdasagi Fotanacs mCrlegelesCto1 fuggoen. 

Egyes nagykereskedok r6szCre Clelmiszerek szetoszt5lsara adott megbizasok feliilvizsgalata. 
[A kozellatasiigyi igazgatas szabalyozasaro1 szolo 342011946. 6s az ezt kiegkszito 230011 947. ME 
sz. rendelet kiegCszitCse illetve m6dositisa.] 

312011948, Korm. sz. r., MK RT marcius 23., 68. sz. 

Steiner Ferencne parizsi kikuldetCse. 

Roth Zsigmondne miniszteri titkir londoni kikiildetkse a kereskedelmi vegyesbizottsig magyar 
rCszenC1 adminisztr~cios feladatok ellatisara. 

Dr. Molnar Albertnek, a Kulkereskedelmi Igazgat6sAg alelnokknek felhatalmazasa a Budapesten 1948. 
marcius 16-an kezdodo magyar-norvCg kereskedelmi vegyes-bizottsagi tirgyalasok vezetksere. 

(Kozlekedisugyi miniszter4 

Orosz Bela nyugalmazott MAV fomuvezeto tknyleges szolgalatra kotelezese. 

Pazar Miklbs MAV miiszaki tanacsos kikiildetese a Saar-vidCkre a francia megszillasi z6naba 
keriilt MAV jarmuvek visszaadasanak megvizsgalasa cCljib.b61. 

Fekete Jozsef MAV miiszaki fotanicsos kikiildetese Jugoszlaviaba vasilti talpfa atvetele celjabol. 

Dr. Nanissy BCIa MAV igazgato, dr. G6mesi Frigyes igazgatohelyettes Cs BorbCly Elek 
fofelugyelo kikuldetkse Svajcba a nemzetkozi vastiti konferencian va16 reszvetel celjab61. 

Bebrits Lajos allamtitkar, Frankendorfer Alfred MAV igazgatbhelyettes, Dukay Kornel 
fofeliigyelo, Somlyai Arpad motorvezeto, Cserny Kalman Cs Bandi Mihaly kocsikisCrok 
kikiildetese Belgradba a Nemzetkozi Kocsiszabalyzat Crtekezleten valo rtszvCtel cClj6bbl. 

Volgyi Karoly MAV muvezeto 6s ket lakatos kikuldetkse Romaniaba a gordiilo anyagok 
azonositasa ckljabol. 



Magyarorszag tortknete 1944-1 953, kronol6gia 1. oldal, osszesen: I 

1950.01.28: A Katonai Fotorvenyszek masodfokon halalra iteli Roediger-Schluga Miklost, a Magyar-Szovjet 
Hajozasi Rt. korabbi igazgatojat, Varga Laszlo volt MAV-elnokot, Lux Erno volt MAV-igazga~t es Magashazy 
Odont, a csepeli Weiss Manfred Muvek korabbi fomernoket. Pongratz Jenonet eletfogytiglani bortonre itelik. 
Az iteleteket februar 4-en hajtjak vegre. 



FehCrvary Istvan: Bortonvilag Magyarorszhgon 1945-1 956 113 1. oldal, osszesen: 1 

LUX ERNO: MAV igazgat6, 1878-ban sziiletett Budapesten, 73 eves 
elmult amikor a Katonai Bir6sBg hiitlenskg vadja alapjan kivegezte 1950 
februar 4-611 a Margit kodton. Mar nyugdijban volt, tehat az ellene 
felhozott hiitlenskgi, adatszolgaltatasi vad nem felelhetett meg a 
valosagnak. Igaz, hogy kapcsolatban volt rkgi barataival, akik a magyar ipar 
ks kozlekedks vezeto szakemberei voltak, Rodiger, Magashazy, Varga, s 
akik tarsadalmilag kapcsolatban voltak a nyugati hatalmak budapesti 
kkpviseloivel. - Halilos itkletkt mosolyogva fogadta, es o is azt vallotta, 
mint Landauer, hogy jobb becsiilettel meghalni, mint ebben a rendszerben 
61ni. ifj. MAGASHAZI ADAM: sziiletett 1932-ben Budapesten. ~ d e s a ~ j a t ,  
a csepeli W-M. miiszaki vezkrigazgat6jbt hiitlenskg vidjaval kivkgeztkk. 
Adam csepeli barataib6l ~ j a b b  ellenalllsi csoportot szervezett, legtobbjiik 
letartoztataskor mkg nem volt 19 kves. J6nas tanacsa 195 1 augusztusaban 
eletfogytiglanra, majd miutan a 20. kletkvuket betoltottkk, a 2. foku bir6sag 
halalra itklte, 6s 1952 juniushban a Gyiijtofoghizban kivegeztek. 

MAGASHAZI ODON: szuletett 1884-ben, a csepeli W-M miivek rniiszaki 
vezkrigazgattija. Az orszhg egyik legkkpzettebb miiszaki szakembere, aki a 
haboni befejezkse utin a helykn maradt, s az o iranyitasa alatt kezdtkk meg 
a csepeli munkasok a gyar ujjaepitkskt. Hol volt ekkor mkg a Kornmunista 
PArt? Kkrnkedksert ks adatszolgaltataskrt a Katpol 1949 elejen letartbztatta 
6s 1950 februar 4-en a Margit koniton martirhalalt halt. 



Magyar ~ l e t r a j z i  Lexikon 1000- 1990 1. oldal, osszesen: 1 

4.472. 

Korbuly Karoly (Kolozsvhr, 1873. aug. 11. - Bp., 1944. jul. 24.): gCpCszmCrnok, - Jozsef fia, - Jhnos 
batyja. OklevelCt a bp.-i muegy.-en szerezte. A Ganz Cs Tarsa kotelkkebe lepett, ah01 rovidesen a 
villamossagi gyL iizemfonoke lett; itt ez idoben kksziiltek Kandd Khlman E-01aszo.-i vas6tvillamositasanak 
mozdonyai Cs motorkocsijai. Kandd a kivhlo muhelymunkat mCltanyolva meghivta -t a Vado Ligueri 
mozdonygyar muhelyfonoki posztjira, melyet 1907-ben foglalt el, itt 19 15-ig miikodott. Ekkor a kozponti 
hatalmakkal szembefordul6 Olaszo. -t Szardinia szigetCre internilta. 19 16-ban sikeriilt visszatkrnie Bp.-re, es 
a Weiss Manfred gyarban muszaki ig. lett. Az I. v i l a g h i b o ~  utin a gyir termelkset atillitotta jarmu-, 
mezogazdasagigCp, zomhncedeny-, ill. varrogCpgyartasra stb. A 30-as Cvekbol va16 jelentos csogyartasi 
eljarasa: a toldpadon nem gyiirukkel, hanem gorgos rendszerrel tortint a cso nyujtasa. Az elonyos eljaras 
szabadalmat tobb eurdpai Allam Cs az USA is megvette; ilyen toldpadokat utdbb tobb orszagba, igy Kinaba is 
exportiltunk. A 11. vilaghaboruban ismCt hadianyag-termelCsre htdllt gyhr vezetCsCt nehCz koriilmCnyek kozott 
vegezte. A nemetek 1944. m8rc.-i bevonulasa utan mint megbizhatatlant fklreallitottak. - Irod. Korbuly Jhnos: 
K. K. (Muszaki Nagyjaink, szerk. Szoke Bela, II., Bp., 1967). 





Google Maps 1. oldal, osszesen: 1 
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Munkasor-nosztalgia Csepelen 

A Fidesz-KDNP csepeli frakcioja megdobbentonek es megengedhetetlennek tarja, hogy a 
rendszervaltas uthn Csepelen utcat lehetett elnevezni a Kadar-rendszer eroszakszervezet~rol, a 
munkasors6grol. Barmennyire is a csepeli onkormanyzati vezetesre jellemzo, sunyi modon 
tortent a nkvadhs, mindent meg fogunk tenni, hogy Csepel ezen ujabb szegyenet letoroljiik a 
tkkeprol. 

A csepeli vallalatoknak az elmult evtizedekben komoly gondot jelentett, hogy az egykori 
Csepel Muvek teriileten nem voltak hivatalos utcanevek, ezkrt tobb szaz ceg volt ugyanarra a 
cimre, a Gyepsor u. 1. szhm al i  bejelentve. A csepeli onkormanyzat 2005-ben dontott a 
Csepel Muvek utchinak elnevezes~rol. A testiileti iilesen akkor kisebb vita lett abb61, hogy a 
Fidesz az egykori Hengerdombnak nevezett helyen a116 kis utcat Hengerdomb utcanak 
javasolta elnevezni. Ezen a helyen allt a rendszerviiltis elott a Csepel Muvek 
munkasorsegi.nek laktanyaja 6s minden kknyelemmel ellatott IegvCdelmi bunkere is. A Fidesz 
javaslatat elutasitotta az onkormanyzat MSZP-s tobbskge, igy az emlitett utca - latszolag - 
nkv nklkiil maradt. 

Az 1200 tonna mergezo galvaniszap-telepektB1 alig 100 mkterre talhlhat6 kis utcanak 
hamarosan mkgis lett neve. A 2005-ben, onkormanyzati thmogatassal kiadott ,,Csepel 
Gyartelep Informicios Tkrkkpe" cimu kiadvinyon mar Munkasor utcakent tiintettkk fel a 
reszben kozteriileten, rkszben magantulajdonban 8116 utciicskat. A terkepet az a Csepel Muvek 
Ipari Park SzolgBltato Kht. adta ki, amely reszben a csepeli onkormanyzat tulajdona, 
cegvezetoje pedig az egyik csepeli MSZP-s kepviselo, volt alpolgarmester es gyari KISZ- 
vezer, Takiics J6zsef. 

A csepeli onkormanyzat jelenlegi vezetoi 6s a munkasorsCg kozott megbonthatatlanul mkly 
kapcsolat van. Borsany Gyorgy pkldaul, aki 2002-2006 kozott volt csepeli alpolgirmester, 6s 
ma is onkormhnyzati kepviselo, munkasor-parancsnok volt. Orosz Ferenc, aki jelenleg is 
alpolghrmester, a rendszerviiltas idejkn tanacselnok-helyetteskent egy munkasor lakopark 
ingatlaniigyei miatt lett jogerosen elitklve. Azt, hogy ma is aktivan politizalhat, csak az 
amnesztianak koszonheti. Podolhk Gyorgy csepeli orszaggyiilesi kepviselo a Csepel Muvek 
MSZMP-s parttitkarakknt alapozta meg kksobbi gazdasagi 6s politikai phlyhjat. Toth Mihaly 
jelenlegi polgarmester 6r is jobban szerette korabban az elvthrsi koszontest: o a partillam 
XXI. keriileti utols6 elso titkarakent ,,vonult be" a tortknelembe, 6s oneletrajza szerint a 
moszkvai partfoiskolkn szerezte diplomhjat. 

Az elmult napokban megdobbenve tapasztaltuk, hogy az allitolag nem lktezo utcanev 
irnmaron valamennyi Magyarorszag 6s Budapest terkepre felkeriilt, sot, a Google 
vilagtkrkkpkn is megtalalhato. 

A Fidesz-KDNP csepeli fiakcibja megengedhetetlennek tartja, hogy egyesek, a hivatalban 
lev0 onkorminyzati vezetok tamogatashval, akir a nyilasokrol, akar a munkasorokrol, akir a 
pufajkasokrol vagy az A V H - ~ ~ I  kozteriiletet nevezzenek el. Ezkrt mindent meg fogunk tenni, 
hogy Csepel ezen ujabb szegyenfoltjat, a Munkasor utcit letoroljiik a tCrkepekro1. Frakcionk a 
legkozelebbi onkormhnyzati testiileti iilksen javaslatot tesz a liitszolag nevtelen, de nagyon is 
beszkdes utca elnevezksCre. 
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