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451. számú előterjesztés

a Budapest X. kerület, (42151/9) helyrajzi számú névtelen közterület elnevezéséről 

1. Tartalmi összefoglaló

A magyarországi Bosch cégcsoport vezetője és a Robert Bosch Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 
104.) gazdasági igazgatója a Budapest X. kerület, Vaspálya utca Sibrik Miklós út és Újhegyi út 
közötti szakaszának átnevezését kezdeményezte Önkormányzatunknál Robert Bosch útra. Az ezt 
támogató képviselő-testületi döntésre közvetlenül a javaslat beérkezése után nem volt lehetőség, 
mivel az elnevezés érdekében szükségessé vált a megjelölt közterületi szakasz önálló ingatlanná 
alakítása. 

A telekalakítási eljárás lezárult, melynek eredményeként a Budapest X. kerület, ( 42151/6) helyrajzi 
számú, Vaspálya utca elnevezésű közterület megosztásával létrejött a ( 42151/9) helyrajzi számú és 
( 42151/10) helyrajzi számú kivett közterület művelési ágú ingatlan. 

A Budapest Főváros Közgyűlésének a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok 
jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. 
rendelete (a továbbiakban: Főv. Kgy. R.) 2. § (5) bekezdése szerint az elnevezett közterület 
természetes folytatásaként nyíló új útszakasz a már elnevezett közterület nevét veszi fel, annak 
meghosszabbításaként. E rendelkezés alapján új utcaelnevezés nélkül mindkét kialakuló közterületi 
ingatlan a Vaspálya utca folytatásaként a Vaspálya utca nevét venné fel, de a telekalakítással lehetővé 
vált az is, hogy a Sibrik Miklós út és az Újhegyi út közötti, az Újhegyi út után zsákutcában végződő, 
közterületi ingatlan a Vaspálya utca elnevezéstől eltérő elnevezést kapjon. 

A Főv. Kgy. R. 6. § (5) bekezdés b) pontja szerint a közterületek elnevezése, elnevezésük 
megváltoztatása Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) a 
hatáskörébe tartozik. 
A Főv. Kgy. R. 4. § (1) bekezdése szerint a közterületnév megállapításakor figyelemmel kell lenni a 
történelmi hagyományokra, a földrajzi környezetre és nyelvhelyességi követelményekre. A 
kezdeményezéseket a szokatlanság és ejtésbeli bizonytalanság szempontjából is vizsgálni szükséges. 
A Főv. Kgy. R. 4. § (2) bekezdése értelmében a közterület elnevezésekof előnyben kell részesíteni 
az irányjelölő és helyhez kötődő neveket. 



A Budapest X. kerület, ( 42151/9) helyrajzi szám ú, 22 996 m2 nagyságú névtelen közterület Kőbánya 
Újhegy városrészében, nyugat-kelet irányban helyezkedik el. Északi oldalról négy beépített ingatlan, 
közöttük a Robert Bosch Kft. újonnan létesített telephelye, déli oldalról "'Vasúti sínek határolják. Az 
utca közműhálózattal kiépített, burkolattal ellátott. 

A Bosch csoport világszerte különböző technológiák és szolgáltatások vezető nemzetközi szállítója, 
Magyarországon 1899 óta van jelen. A cégcsoport kiemelten támogatja a hazai mérnökképzést is, 
számos hazai egyetemmel ápol szoros kapcsolatot, illetve kötött együttműködési megállapodást. 
Jelenleg a magyarországi Bosch csoport szárnos leányvállalattal rendelkezik, és több telephelyen 
folytatja tevékenységét. Ezek közül kiemeit jelentőségűnek szárnít az 1600 főt foglalkoztató Gyömrői 
úti telephely, amely egyben a magyarországi cégcsoport központja is. Az új, magyarországi központi 
bázis első üternét 2013-ban nyitották meg, itt található a Robert Bosch Kft., a Bosch Rexroth Kft., 
valamint Németország után a cégcsoport nemzetközi kutatási és fejlesztési tevékenységeinek 
második legnagyobb fejlesztési központja is. Az építkezés második üternét 2015 augusztusában adták 
át. Az építkezés folytatásáról és a fejlesztés következő üteméről jelenleg is folynak a tárgyalások. 

Túl a nemzetgazdasági és nemzetközi jelentőségén a Robert Bosch Kft. fejlesztő központjának 
építkezése folyamán szárnos, a forgalomterhelés prognosztizált növekedése miatt indokolt, és nem 
utolsó sorban a főváros és a kerület számára is előnyöket hordozó és emellett halaszthatatlan 
infrastrukturális beruházásokat végzett el az elmúlt években. Ezek közé sorolható a Vaspálya utca 
Sibrik Miklós út és Újhegyi út közötti szakaszának, a Vaspálya utca- Újhegyi út, valarnint a Gyömrői 
út- Újhegyi út csomópontok kiépítése, illetve az érintett közrnűhálózatok felújítása. 

Az alapító Robert Bosch 1861-ben a dél-németországi Albeckben született, finemmechanikai 
tanulmányait 1876-ban kezdte. Első cégét két alkalmazottal "Finomrnechanikai és elektrotechnikai 
rnűhely" néven 1886-ban alapította meg Stuttgartban. Későbbi nemzetközi sikereit londoni 
irodájának 1898. évi megnyitásával alapozta meg. Robert Bosch nagy hangsúlyt fektetett a jó 
rnunkakörülrnények biztosítására. Épületei világos, jól szellőző üzemcsarnokokkal készültek, 1906-
ban bevezette a nyolcórás rnunkanapot, dolgozóit két rnűszakban foglalkoztatta. Az első világháború 
alatt a Feuerbachban levő gyárát kórházzá alakították át, a hadi célú termelésből szerzett nyereségét 
karitatív célokra adományozta. Stuttgartban kórházat építtetett, a nevét viselő intézményt 1940-ben 
nyitotta meg. Egyéniségének értékei, felelősségérzete, az "inkábbb veszj.tsek pénzt, rnint bizalmat" 
jelmondata jól jellemzi úttörő, feltaláló és demokrata lényét. Robert Bosch 80 éves korában, 1942-
ben hunyt el. 
A Robert Bosch Kft. fejlesztése eredményeként létrejött új, rnodern városképi részlet, valarnint a 
környéken való tájékozódás elősegítése is indokolja a közterületi elnevezés újragondelását 

A fentiekre tekintettel javasol om a Budapest X. kerület, ( 42151/9) helyrajzi szám ú - utca jellegű -
közterület Robert Bosch utcára történő elnevezésének támogatását. 

Az előterjesztés 2. rnellékletét az utcaelnevezés kezdeményezése, 3. mellékletét a ( 42151 /9) helyrajzi 
szárnú ingatlan tulajdoni lapja, valarnint a 4. rnellékletét a helyszínrajz képezi. 
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II. Hatásvizsgálat 

A tervezett átnevezésű utcaszakaszon 4 darab ingatlan található, közöttük a Robert Bosch Kft. 
tulajdonában álló ingatlan, amely ingatlanok a Vaspálya utca felől ... házszámmal az ingatlan
nyilvántartási térkép és közmű-alaptérkép szerint nem rendelkeznek. Az utca-elnevezéssel az 
egyértelmű házszámozás is lehetövé válik. Az utcaszakasz mentén lakóépület nincs. 

III. A végrehajtás feltételei 

A Főv. Kgy. R. 6. § (3) bekezdése szerint a közterület elnevezéséről szóló kezdeményezést a 
képviselő-testület támogatása esetén a főpolgármester részére meg kell küldeni, aki a (4) bekezdés 
szerint a javaslatot a Közgyűlés elé terjeszti. 
Az utcaelnevezés elfogadása esetén szükséges annak ingatlan-nyilvántartási térképen történő 

átvezetése, valamint utcanévtáblával történő megjelölése. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 
l. mellékletében foglalt határozatot. "' 

Budapest, 2016. szeptember )5" 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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J. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. .12016. (IX. 22.) határozata 
a Budapest X. kerület, (42151/9) helyrajzi számú névtelen közterület elnevezéséről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja Budapest 
Főváros Közgyűlése részére a Budapest X. kerület, (4215119) helyrajzi számú névtelen közterület 
Robert Bosch utcaként történő elnevezését. 

Határidő: 2016. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Hatósági Főosztály vezetője 
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A Bosch csoport világszerte különböző technológiák és szolgáltatások vezető 
nemzetközi szállítója. Magyarországon 1899 óta van jelen, az 1991-ben 
újjáalapított regionális kereskedelmi kft. -ből mára igen jelentős vállalatcsoport 
lett, amely egyben az ország dinamikusan fejlődő, kiemeit gazdasági 
tényezőjévé is vált A 2013-as üzleti évben a Bosch csoport 719 milliárd 
forintra növelte teljes magyarországi árbevételét, beleszámítva a saját és 
résztulajdonú vállalatai között folytatott kereskedelmi tevékenységeket is. A 
magyar piacon realizált forgalma elérte a 161 milliárd forintot. A cégcsoport 
évek óta töretlenül Magyarország egyik legnagyobb és legvonzóbb külföldi 
ipari munkaadója, amely élen jár az új munkahelyek teremtésében. 2013-ban 
700 új munkahelyet hozott létre, amellyel így 9600 főre emelkedett a 
magyarországi cégcsoportnál foglalkoztatottak száma. A 2014-es évre 
vonatkozó előzetes számok alapján ez a dinamikus növekedés tovább 
folytatódik, mind forgalmi, mind létszám adatok tekintetében. A cégcsoport 
kiemelten támogatja a hazai mérnökképzést is, számos hazai egyetemmel 
ápolszoros kapcsolatot, illetve kötött együttműködési megállapodást. Többek 
között a magyar mérnökök nemzetközi szinten is versenyképes tudásának 
köszönhetően, Magyarország egyre fontosabb K+F központtá válik a Bosch 
csoporton belüL Az elmúlt négy év során a Bosch több mint kétszeresére 
növelte kutatási és fejlesztési ráfordításait az országban. Jelenleg a 
magyarországi Bosch csoport 9 leányvállalattal rendelkezik, és 10 telephelyen 
folytatja tevékenységét. Ezek közül kiemeit jelentőségűnek számít a jelenleg 
1600 főt foglalkoztató, budapesti, Gyömrői úti telephely, mely egyben a 
magyarországi cégcsoport központja is. Az új, magyarországi központi bázis 

Székhely: H-1103 Budapest, Gyömrői út 104., Cégbíroság: 01-09-079217 
General Manager: Javier González Pareja 
Bosch and the symbol are registered trademarks of Robert Bosch GmbH, Germany 
Bankkapcsolat: Citibank Zrt. 10800007-54556003 
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első ütemét 2013-ban nyitottuk meg, itt található a Robert Bosch Kft., a Bosch 
Rexroth Kft. valamint Németország után a cégcsoport nemzetközi kutatási és 
fejlesztési tevékenységeinek második legnagyobb fejlesztési központja is. Az 
építkezés második ütemét 2015 augusztusában adjuk át. Az építkezés 
folytatásáról és a fejlesztés következő üteméről jelenleg is folynak a 
tárgyalások. 

Túl a nemzetgazdasági és nemzetközi jelentőségén a Robert Bosch Kft. 
fejlesztő központjának építkezése folyamán számos, a forgalom terhelés 
prognosztizált növekedése miatt indokolt, és nem utolsó sorban a főváros és 
a kerület számára is előnyöket hordozó és emellett halaszthatatlan 
infrastrukturális beruházásokat végzett el az elmúlt években. Ezek közé 
sorolható a Vaspálya út Sibrik Miklós út és Újhegyi út közötti szakaszának, a 
Vaspálya utca - Újhegyi út, valamint a Gyömrői út - Újhegyi úti csomópontok 
kiépítése, illetve az érintett közműhálózatok felújítása. 

A fejlesztés eredményeként létrejövő új, modern városkép részlet, valamint a 
környéken való tájékozódás elősegítése is indokolja a közterületi elnevezés 
újragondolását. A fentiek alapján ezúton kezdeményezzük a Vaspálya út 
Sibrik Miklós út és Újhegyi út közötti szakaszának néwáltoztatását 
Robert Bosch útra. A javaslatot megkülönböztetett figyelem övezi vállalatunk 
hazai és németországi felső vezetése körében is. Hasonló, közterületet érintő 
névváltoztatásra korábban már sor került a magyarországi cégcsoport hatvani 
és miskolci telephelyeinek esetében, így korábbi pozitív tapasztalataink 
alapján őszintén reméljük, hogy kezdeményezésünk jelen esetben sem fog 
akadályokba ütközni. Bízunk benne, hogy a fejlesztési. központ augusztusi 
megnyitója előtt a teljes folyamat sikerrel lezárul. 

Kérelmünk kedvező elbírálásában bízva várjuk pozitív visszajelzését a 
megvalósíthatósággal és a felmerülő követelményekkel kapcsolatosan. 

Szíves közbenjárását előre is megköszönve, 

tisztelettel és üdvözlettel: 

er González Pareja 
a magyarországi Bosch csoport vezetője 

Budapest, 2015. február 17. 

r--

~ ~ ---------
Torma Krisztina 

gazdasági igazgató 
Robert Bosch Kft. 
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