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Tisztelt Képviselő-testület! 

2013. január 1-én lépett hatályba az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi 

rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő 2012. évi CLXVII. törvény. A törvény 

alapján közintézmény, vagy közterület sem viselheti olyan személy nevét, továbbá cég, civil 

szervezet, sajtótermék elnevezésében nem szerepelhet olyan személy neve, aki a XX. századi 

önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében, vagy fenntartásában vezető 

szerepet töltött be. A tilalom vonatkozna olyan kifejezés, vagy olyan szervezet nevére is, amely 

XX. századi önkényuralmi politikai rendszerrel közvetlenül összefüggésbe hozható. A 

változtatások törvényes határideje a közterületi elnevezéseknél 2013. január 1., a többi esetben 

pedig 2014. január 1. Az elfogadott törvény alapján, kétség esetén a Magyar Tudományos 

Akadémia (MTA) állásfoglalását kértük. 

Az MTA által kiadott tájékoztató állásfoglalás szerint: 

A Karafiáth Jenőről szóló állásfoglalást még nem kapták meg a Bölcsészettudományi 

Kutatóközponttól. A Gárdonyi Gézáról szóló állásfoglalás az alábbi: 

Gárdonyi Géza (1863–1922) a XIX. század végi, XX. század eleji magyar irodalom kiemelkedő 

klasszikusa, életművének súlya és hagyományba ágyazottsága megkérdőjelezhetetlen. 

Hatalomgyakorlásban sosem vett részt, politikai pozíciót nem töltött be, közhatalmat nem 

gyakorolt, nem volt elnyomó fegyveres szervezetek tagja, így hát nem volt kiépítője, fenntartója, 

működtetője önkényuralmi rendszernek. Irodalmi munkásságában nem lelhetők fel önkényuralmi 

rendszerek ideológiájának kirekesztő, uszító vagy más módon emberellenes elemei. A műveiben – 

közülük főként a magyar ifjúság számára hosszú ideje elemi olvasmányként előírt vagy javasolt 

regényeiben – megjelenített értékek a humanitás, a szolidaritás, a hűség, a tevékeny hazafiság. 

Néhány elszigetelt, kevéssé jellemző, újságírói kérdésre adott és a riporter által megszövegezett 

antiszemita megnyilvánulása mögött tájékozatlanság, személyes sérelem, előítélet vagy politikai 

konformizmus – egyszóval emberi gyengeség – állhatott. Ezekben a magánemberi 

megnyilvánulásokban nincs nyoma sem összefüggő politikai nézetrendszernek, sem a politikai 

hatáskeltés bármiféle szándékának. Hatásuk elenyésző. 

A „Ságvár” elnevezéshez hasonló  esetekben az Akadémia szokás szerint nem nyilvánított 

véleményt, mivel településnévből származik, ezért politikai-ideológiai tartalmat nem hordoz. 

A Képviselő-testület az alábbi utcaneveket javasolta a Ságvári E. utcanév helyett: 

- Ságvár utca 

- Gárdonyi Géza utca 

- Karafiáth Jenő utca 

A lakosokat kérdőív formájában megkérdeztük az utcanév változtatásáról, mely eredménye, hogy 

a Ságvári Endre utca nevét Ságvár utcára módosítsák.  

      Rozs Péter 

   alpolgármester 


