
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

@_. számú előterjesztés 

a Budapest X. kerület, (39210/90) és (39210/184) helyrajzi számú közterületek Orbán István 
utcára történő elnevezéséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

Kőbányán alapították és 106 éve kerületünkben működik az Egis Gyógyszergyár, korábban EGYT 
Gyógyszervegyészeti Gyár. Kiemelkedő szakemberei és vezetői közé tartozott Dr. Orbán István 
vezérigazgató, aki 55 évvel ezelőtt, 1964-ben csatlakozott pályakezdő vegyészmérnökként az EGYT 
Gyógyszervegyészeti Gyár kollektívájához. 
A gyógyszeripar meghatározó szereplője kerületünknek, az iparág alapítóiról, illetve meghatározó 
vezetőiről elnevezett közterület azonban nincsen Kőbánya közigazgatási területén. Az EGIS 
Gyógyszergyár Zrt. vezérigazgatója kezdeményezte a Gyógyszergyári utca Dr. Orbán István utcára 
történő átnevezését. 

A Budapest Főváros Közgyűlésének a közte1ület- és városrésznevek megállapításáról, azok 
jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. 
rendelete (a továbbiakban: Főv. Kgy. R.) 5. §-a szerint a közterület elnevezését és az elnevezés 
megváltoztatását bárki kezdeményezheti az érintett közterület helye szennh ke1ületi 
önkormányzatnál vagy a Fővárosi Önkormányzatnál. A Főv. Kgy. R. 6. § (5) bekezdés b) pontja 
szerint a közterületek elnevezése, elnevezésük megváltoztatása Budapest Főváros Önkormányzata 
Közgyűlésének 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. 11. § (1) bekezdése szerint a közterület- és városrészneveket az elnevezéstől számított 
15 éven belül - a Fővárosi Közgyűlés által díszpolgári cím kitüntetésben részesített személyről 
történő közterület-átnevezés esetét kivéve - nem lehet megváltoztatni. 

A Főv. Kgy. R. 4. § (2) bekezdése értelmében a közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni 
az irányjelölő és helyhez kötődő neveket. 



Dr. Orbán István (Budapest, 1939. május 2. - Budapest, 2006. január 18.) vegyészmérnök, 
gyógyszerszakmérnök, az Egis Gyógyszergyár volt vezérigazgatója, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem címzetes egyetemi tanára. 
1978-tól az EGYT Gyógyszervegyészeti Gyár főmérnöke, 1980-tól műszaki igazgatója. 1982-től 
2005-ig vezérigazgató volt. Az egykori gyógyszer- és tápszergyárat Közép-Európa egyik vezető 
kutató- és termelőbázisává fejlesztette. 1991-ben az ő irányításával történt meg az Egis 
Gyógyszergyár részvénytársasággá alakítása. 

A kerületé11 végzett munka elismeréseként 2002-ben „Kőbányáért Díj"-ban részesült, majd 2004-ben 
Kőbánya Önkormányzata díszpolgári címet adományozott számára. Kiváló szakmai és vezetői 
munkájának elismeréseképpen 1996-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje, majd 
2004-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje csillaggal kitüntetésben részesült. 

Dr. Orbán István a mintegy 42 évet átívelő szakmai pályafutása alatt kiemelkedően sokat tett a 
Kőbánya jövője szempontjából különösen fontos és egyben az ország egyik húzóágazatának számító 
hazai gyógyszeripar fejlődéséé11. 
2019-ben van születésének 80. évfordulója, továbbá a X. ke1ület melletti elköteleződésének és az 
Egis Gyógyszergyár Zrt. jogelődjének, az EGYT Gyógyszervegyészeti Gyárhoz való 
csatlakozásának 55. évfordulója. 

A tárgyi közterületek elnevezése maradandó emléket állítana dr. Orbán Istvánnak, ezért a fentiekre 
tekintettel javasolom a Budapest X. kerület, (39210/184) helyrajzi számú és a Budapest X. kerület, 
Gyógyszergyári utca, (39210/90) helyrajzi számú ingatlan- a Keresztúri út és a (39210/174) helyrajzi 
számú közterület között elhelyezkedő útszakasz - Orbán István utcára történő elnevezésének a 
támogatását. 

Az előterjesztés 2. mellékletét a (39210/90) és (39210/184) helyrajzi számú ingatlanok tulajdoni 
lapja, a 3. mellékletét a (39210/90) és (39210/184) helyrajzi számú ingatlanok helyszínrajza, a 4. 
mellékletét az EGIS Gyógyszergyár Zrt. kezdeményezése képezi. 

II. Hatásvizsgálat 

Az újonnan elnevezésre kerülő útszakasz mindkét oldalán az Egis Gyógyszergyár ingatlanjai 
helyezkednek el, ahol három ingatlan átszámozása szükséges. Az elnevezéssel érintett közterületeket 
az Egis Gyógyszergyár ingatlanjain kívül jelenleg erdőterületek határolják, amelyek nem igényelnek 
házszámozást. Az útszakasz mentén lakóingatlan nem található. 

A Gyógyszergyári utca két elkülönülő szakasza lehetővé teszi az új elnevezést és egyúttal a helyhez 
kötődő Gyógyszergyári utca elnevezés részbeni megtartását is. 
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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 
1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2019. augusztus ,,J..t " 

~1 -,.. 
D. Kovács Róbert Antal 

Törvényességi sze pontból ellenjegyzem: 

1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2019. (VIII. 29.) határozata 

a Budapest X. kerület, (39210/90) és (39210/184) helyrajzi számú közterületek Orbán István 
utcára történő elnevezéséről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja Budapest 
Főváros Közgyűlése részére a Budapest X. kerület, Gyógyszergyári utca (39210/90) és Budapest X. 
kerület (39210/184) helyrajzi számú közterületek Orbán István utcára történő elnevezését. 

Határidő: 2019. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Hatósági Főosztály vezetője 
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~ÁKARt~rnT Földhivatali Információs Rendszer 

JTAKARNET v5.2 11 
Felhasználó: 

Ne111 hiteles tulaj doni lap 

Budapest Főváros Korrrcinyhi.vatala XI. Y..crükti Hivatala 

Budapest, XI., Bud a:fol-.i út 5 9. 15 1 9 Bud apcst, Pf. 415 

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle :m.á.o;:olat 

IVkgn„.ndclés sz.ám: 8000004/3912.69/2019 

2019.08.23 

2. melléklet az előterjesztéshez 

11 KOB230 (Kilépés)! 

Ne111 hiteles htlaj dc 

Oldal: 1 /1 

BUDAPEST X.XER. Szektor "'' :.Jj 

Belteriilet 39210/ 90 helyrajzi szám 

1100 BUD.APEST X. KER. Gyógyszergyár utca.. "fel Ülvi zs,1 álat alatt" 
I. RÉSZ --------_,:~~~..,..,.:;....-----

1. Az ingatlan adatai: 
alrészlet adatok 

m6velé si ág/kivett megnevez és/ 

- E(i vett Llt 

4. tulajdoni hányad: 1/1 

JTIJ..n~o 

0 
Il.RÉS Z 

teri.üet 

ha m2 

27f:9 

bejegyzb határozat, érkezési idb: 231994/2/2004/98.12.02. 
jogcím: csere 

jogállás: tulajdonos 

né,,: X. KER. ÖNK08.Ml'1·sYZAT 
cím: 1102 BUD.ö\PEST X.KER. Szent IE:tván tér 29. 

ID.RÉSZ 

2. bejegyzb határozat, érkezési id5: 46044/l/2011/10.10.25 

Vezetékjog 
az ingatlan 42 m2 nagyságll területére, 

jogosLÜt: 

né,,: E.LMU Hl'.LÓZATI ~:l"T. 

cím : 1132 BUDi'..PEST KIII.KER. 

6. bejegyzb határozat, érkezési id5: 

Vezetékjog 

384 m2 nagyságll területre 
jogosLÜt: 

né,n E.LMŰ H.i.LÓZll.TI ~:l"T . 

cím : 1132 BUDll.PEST KIII.KER. 

Ez a tulajdoni lap 
használható. 

kat. jöv 

k .f:ill 

került kiadásra. Másra nem 

TULAJDONI LAP VÉGE-------------------

1ttps://www4.takarnet.hu/tknet/nemhiteles_ szemle5 _p.lu·sz _ s6?sid=0404201908230834136uzqoucoX... 2019.08.23. 



'AK.ARNET Földhivatali Információs Rendszer 

ITAKARNET v5.2 11 Felhasználó: 

Nem hiteles tulaj doni lap 

Budapest Fcívfu-os Korrnányhi.vataia XI. F.crükti Hivatala 

Budapcst,XI., Budaíol--.i út 59 . 1519 Budapest, Pf. 415 

Nem hiteles tulajdoni lap - Szeinle mfu--0lat 

IVkgr=.ddé;;; szám: 8 0 0 0 0 04/3 9 1 28 0/20 1 9 

2019.08.23 

1. oldal, összesen: 3 oldal 

11 KOB230 (Kilépés)\ 

Ne1n hiteles hllaj dc 

Oldal: 1/ 1 

BUDAPEST X.KER. S ze}:tc:,r 53 

-~ 
0 

"'d 
"@"' 
r--1 

B 
Cl'.) 
(]) 

01 
] 
s z 

Belterület 39210/184 helyrajzi szám 

I.RÉSZ 

1. Az ingatlan adatai: 
alrészlet adatok 

rn.1.n.o 

teriüet 

ha m2 

- Ki,,ett tC1t 

1. tulajdoni hányad: 1 / 1 

0 
11.RÉS Z 

bejegyz6 határozat, érkezési id6: 109421/l/2006/06.04.06 
jogcím: ingatlan megosztás 

jogállás: tulajdonos 

név: roV~..ROSI ÖNKORl<L'i\NYZ~.T 
cím: 1052 e,UDAPEST V.KER. Városház L1tca 9-11 

ill.RÉSZ 

1 . bejegyz6 határozat, érkezési id6: 109421/1/2006/06 . 04 .06 

- a T-7160~, ttBz-6 térrajz alapján feloBztva a 

6. bejegyz6 határozat, érkezéBi id6: 

Vezetékjog 
1109 m2 nag1•ság6 t eri_il etr e 

jogoBLÜt: 

né ,T : E LMU H.i..LÓZiUI K l,T . 

cím : 1132 BUD.l'.PEST XIII. KER. Váci 

S522 

kat. jöv 

k . fill 

Ez a tulajdoni lap 
használható. 

eljárás céljából került kiadásra. l<lásra nem 

lttps://www4.takarnet.hu/tknet/nemhiteles _ szemle S _p.hrsz _ s6?sid=0404201908230834136uzqoucoX.. . 2019.08.23. 
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~EGIS Egészség. Elet. Minőség. 

"W/1/r 
Vezérigazgató 

D. Kovács Róbert Antal 
Budapest X. kerület polgármestere 
részére 

Tisztelt Polgármester úr! 

Budapest, 201 9. július 17. 

A _ Kőbányán alapított és immár 106 éve itt mü„lcödő Egis Gyógyszergyár Zrt. 

vezérigazgatójaként vállalatunk menedzsmentje, érdekképviseletei, egykori és mai 

munkatársai, valamint a velünk szakmai, családi, gyakran baráti kapcsolatban álló kőbányai 

lakosok javaslatára kezdeményezem a Budapest X. kerület Gyógyszergyári utca átnevezését 

Dr. Orbán István utcára 2019-ben, mely egykori vezérigazgatónk személyén keresztül 

jubileumi évnek számít Kőbánya és az Egis közös történelmében. 

A javaslat indoklása: 

Pontosan 55 évvel ezelőtt, 1964-ben lépett be pályakezdőként vállalatunkhoz Dr. Orbán István 

vegyészmérnök, aminek 1982-től 2005 végéig a vezérigazgatója volt. Miként saját maga 

fogalmazott, Egis és Kőbánya az otthona volt. Kőbányai lokálpatriótaként számos szakmai díja 

és a legmagasabb állami kitüntetései mellett végtelen büszkeséggel fogadta a főváros, illetve a 

X. kerület által adományozott elismeréseket: 2002-ben Pro Urbe Budapest-díj és „Kőbányáért 

Díj" elismerésben részesült, majd 2004-ben Kőbánya Önkormányzata díszpolgári címet 

adományozott számára. 

Dr. Orbán István a mintegy 42 évet átívelő szakmai pályafutása alatt kiemelkedően sokat tett a 

Kőbánya jövője szempontjából különösen fontos, és egyben az ország húzóágazatának számító 

hazai gyógyszeripar fejlődéséért. Alapítója, majd 15 évig elnöke volt a Magyarországi 

Gyógyszergyártók Országos Szövetségének, munkásságáért 1996-ban a Magyar Köztársasági 

Egis Gyógyszergyár Zn. 
1106 Budapest Keremúri út 30-38. 
tmlcim: 1475 Budapest 10 Pf. 100 
Számlaküldési cím: 1475 Budapest 10 Pf. 111 
Telefon: •36-1-803-5555, fax:• 36-1-803-5529 
Fővárosi Törvényszék Cé!!birósága: 01-10-041762 



~ , 
~EGIS Egészség. E/el Minőség. 
~ 

Érdemrend középkeresztje, majd 2004-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje 

csillaggal kitüntetésben részesült. 

Idén ünnepeljük Dr. Orbán István születésének 80. és a X. kerület melletti elköteleződésének, 

vállalatunkhoz való belépésének 55. évfordulóját. E kettős jubileum, valamint munkássága 

iránti örök tiszteletünk jeleként javasoljuk, hogy - a körmendi gyáregységünk melletti Dr. 

Orbán István utcához hasonlóan - az otthonának tekintett Kőbányán is az ő nevét viselje az 

általa közel-25 évig vezetett vállalat melletti utca, a jelenlegi Gyógyszergyári út. 

Támogatását előre is megköszönve, kérem, hogy kezdeményezésünket a Budapest X. kerületi 

Önkormányzat Közgyűlése elé terjeszteni szíveskedjen, illetve pozitív elbírálás esetén kérem, 

hogy a Fővárosi Közgyűlés felé javasolja az utca átnevezését. 

Üdvözlettel: 

Egis Gyógyszergyár Zrt. 
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38. 
levélcím: 1475 Budapes110 Pf. 100 
Számlaküldési cim: 1475 Budapest 10 Pf. 111 
Telefon: +36-1-803-5555, fax: +36-l-BOa-5529 
Fóvárosi Törvényszék Cégbírósága: 01-10-041762 

dr. Hodász István 
vezérigazgató 


