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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

!Jk;-. számú előterjesztés 

a Budapest X. kerület, (38920/4) helyrajzi számú névtelen közterület Fricsay utcára történő 
elnevezéséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

Tarlós István főpolgármester úr az FPH003/41-149/2016 számú levelével közterület elnevezése 
ügyében kereste meg a Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzatot. 

A Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház vezetője, Ókovács Szilveszter főigazgató úr 
kezdeményezte, hogy Budapest Főváros Önkormányzata közterület-elnevezéssel állítson emléket a 
főváros zenei életében az 1900-as években meghatározó szerepet betöltő Fricsay családnak. 

Az 1829/2014. (XII. 23.) Korm. határozat kiemeit beruházássá minősítette a Magyar Állami 
Operaház új műhelyházának és próbacentrumának kialakítását a Budapest X kerület, Kőbányai út 
30. szám alatti, 38920 helyrajzi számú ingatlanon, a voltMÁV Északi Járműjavító területén lévő 
"Eiffel-csarnok" épületegyüttesben. 

Tarlós István főpolgármester úr a X kerületben megvalósuló operaházi beruházásra tekintettel 
indokoltnak tartja, hogy itt kerüljön elnevezésre egy közterület Fricsay utcaként 

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. § (3) bekezdéseszerint az újonnan kialakított közterület 
nevét a lejegyzést követően egy éven belül meg kell állapítani. 

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) bekezdéseszerint a közterületnév megállapításakor figyelemmel kelllenni 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 elnevezésekor előnyben kell részesíteni 
az irányjelölő és helyhez kötődő neveket. 

Telekrendezést követően a 38920 helyrajzi számú ingatlanból jött létre a jelenleg elnevezés nélküli 
(38920/4) helyrajzi számú "kivett út'' közterület, amely a Kőbányai út és a 38920/8 helyrajzi számú 
magánút között helyezkedik el, mint a kialakuló ingatlancsoport hátsó feltáróútj a. 
A Budapest X. kerület, (38920/4) helyrajzi számú, kivett út művelési ágú, ll 581 m2 nagyságú 
névtelen közterület Kőbánya Laposdűlő városrészében, a volt MÁV Északi Járműjavító területéből 
kiszabályozva, a Kőbányai úttól indulva szegélyezi a volt iparterületet Északi és keleti oldalrólMÁV 
vasúti vonalak határolják Az utca jelenleg még nincs ki építve. 

A tervek szerint a MÁV Északi Járműjavító területén lévő épületegyüttesben készül el az Operaház 
műhelyháza, továbbá ide költözik két színpad és annak komplett kiszolgáló műhelyei is. 

A Fricsay család két olyan karmestert is adott Budapestnek, akik meghatározóak voltak Budapest 
zenei életében, id. P ricsay Richárdot (1867 -1945) és fiát, P ricsayFerencet (1914-1963 ). 

A tárgyi közterület elnevezése maradandó emléket állítana a Fricsay családnak, ezért a fentiekre 
tekintettel javasolom a Budapest X. kerület, (38920/4) helyrajzi számú-utca jellegű- közterület 
Fricsay utcára történő elnevezésének támogatását. 

Az előterjesztés 2. mellékletét Tarlós István fópolgármester úr megkeresése, 3. mellékletét a Magyar 
Állami Operaház Fricsay Ferenc életútjáról szóló leirata, 4. mellékletét a (38920/4) helyrajzi számú 
ingatlan tulajdoni lapja, valamint 5. mellékletét a (38920/4) helyrajzi számú ingatlan telekrendezéssei 
kialakult helyszínrajza képezi. 

II. Hatásvizsgálat 

Az érintett közterület mentén egyik oldalon a voltMÁV Északi Járműjavító telekrendezést követően 
létrejött ingatlanjai fekszenek, a másik oldalon pedigMÁV-vasútvonalak találhatóak A (38920/4) 
helyrajzi számú közterület mentén lévő ingatlanok az ingatlan-nyilvántartási térkép és közmű
alaptérkép szerint házszámmal nem rendelkeznek Az utcaszakasz mentén lakóépület nem található. 

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. 
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IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2016. november "3·" 

o4'L.. Kovács Róbert 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2016. (XI. .) határozata 
a Budapest X. kerület, (38920/4) helyrajzi számú névtelen közterület Fricsay utcára történő 

elnevezéséről 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja Budapest 
Főváros Közgyűlése részére a Budapest X kerület, (38920/4) helyrajzi számú névtelen közterület 
Fricsay utcaként történő elnevezését. 

Határidő: 2016. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Hatósági Főosztály vezetője 
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Ü 4c BUDAPEST FÖPOLGÁRMESTERE 

ikt. szám: FPH003/41- 149/2016 

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzata 

----~--- ' 
Tiszte~t:Polgármester;1· Wtf>szám: ................ db Elöadó: l 

m~llf?klet 1 
j ~cal6~ _: 

A Magyar Állami Orepaház és az Erkel Színház vezetője, Ókovács Szilveszter főigazgató úr azzal 
a kezdeményezéssei fordult hozzám, hogy a feledés homályába merülő Fricsay családnak 
közterület-elnevezéssel állítson emléket a Fővárosi. Önkormányzat. 

A Fricsay család két olyan karmestert is adott Budapestnek, akik meghatározóak voltak a főváros 
zenei életében, nevezetesen id. Fricsay Richárdot (1867-1945) és fiát Fricsay Ferencet 
(1914-1963). Csatoltan megküldöm életrajzuk, munkásságuk rövid leírását. 

Az 1829/2014. (XII. 23.) Kormány határozat kiemeit beruházássá minősítette az Operaház új 
műhelyházának és próbacentrumának kialakítását, mely a Budapest X. kerület, belterület 38920 
helyrajzi számú, természetben a Kőbányai út 30.- szám alatt található ingatlanon valósul meg 2015 
és 2018 között. A tervek szerint a MÁV Északi Járműjavító ún. "Eiffel-csarnok" nevű műemléki 
védettségű négy épületegyüttesében készül el az Operaház másolata, továbbá ide költözik két 
színpad és annak komplett kiszolgáló műhelyei is. 

A fővárosi közterületek elnevezése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 6. pontja, valamint a közterület- és városrésznevek 
megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. 
(XII. 27.) Föv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. § (5) bekezdése értelmében a Fővárosi 
önkormányzat Közgyülésének hatáskörébe tartozik. 

A Rende!et 6. § (1) és (4) bekezdése szerint a főpolgármester kikéri az érintett: kerületi 
önkormányzat véleményét a kezdeményezésről, majd a támogatott javaslatot Budapest Főváros 
önkormányzata Közgyűlése elé te~eszti döntéshozatalra. 

Az Önök kerületében megvalósuló Operaházi beruházásra való tekintettel indokoltnak tartom, hogy 
a X. kerületben. kerüljön egy közterület Fricsay utcaként (esetleg térként vagy parkként} 
elnevezésre. 



Kér~m Tisztelt Polgármester úr szíves együttműködését, segítségét; hogy ez az elnevezési 
javaslat valóra váljon és sikerüljön méltó helyszínt találni a Fricsay család emlékének. 

Budapest, 2016. október" 2~ . " 

Tarlós István 1 
melléklet: Fricsayak munkásságának rövid leírása 
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ep PER~ 
Fricsay Ferenc 

(1914-1963) 

Lassan a feledés homályába merül az a tény, hogy a Fricsay család két olyan 
karmester is adott Budapestnek, akik meghatározóak voltak a főváros zenei 
életében. Az apa, id. Fricsay Richárd (1867-1945) Morvaországból indult, hogy a két 
világháború között ő legyen az ország katonazenekarainak igazgatója, térzenéi a 
főváros lakosságának kedvelt időtöltései voltak, a frissen induló Magyar Rádióban 
úttörőként több mint ezer kancertet vezényelt. Fia, Fricsay Ferenc (1914- 1963) már 
gyerekkorában eltökélte, hogy édesapja hivatását, a karmesterséget választja. Első 
lépésként szinte az összes hangszeren megtanult játszani, majd a Zeneakadémia 
zeneszerzőszakán diplomázott. Ezután tíz év "szakmai gyakorlat" következett 
Szegeden, hogy 1945-ben, még mindig nagyon fiatalon, de immáron teljes 
vértezetben vehessen részt Budapest ostrom utáni újjáépítésben. Somogyi Lászlóval 
karöltve élesztették újjá a Székesfővárosi Zenekart (a jelenlegi Nemzeti 
Filharmonikusokat), évi több mint száz kancertet adva Budapest koncerttermeiben, 
parkjaiban, üzemeiben, hogy Erkel, Beethoven vagy Csajkovszkij remekműveit minél 
többen ismerhessék meg. Mindeközben az Operaház karmestereként számos 
legendás produkcióját ma is emlegetik. Fricsay Ferenc még a vasfüggöny legördülte 
előtt elhagyta a hazáját, de bármerre járta a világban (Berlintől Párizsig, Bostontól 
Tei-Avivig), mindenhol magyar karmesterként szerepelt, mindenhol népszerűsítette 
kedvenc magyar zeneszerzőit, Bartókot és Kodályt. Soha nem dirigált olyan müsort, 
amelyre magyar kompanista művét, vagy legalább egy magyar származású szólista 
nevét föl ne vétette volna. 

A Fricsay utca elnevezés akár egyszerre a 2 Fricsaynak is emléket állíthatna. 

Magyar Állami Operaház • Hungarian State Opera 
H-1061 Budapest, Andrássy út 22. • telefon: +36 1 814 7100 • www.opera.hu 
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A helyrajzi számozás és területszámltás helyes. Ez a záradék a 
keltezéstől számított egy évig hatályos, későbbi felhasználás előtt a 
vázrajzot újra záradékaltatni kell. 
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