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Tárgy: közterület elnevezés 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A Fidesz Magyar Polgári Párt frakciója javaslata alapján Képviselő-testületi határozat 
született, hogy Esterházy János emlékét közterületi elnevezéssel örökítsük meg. 

 
A Földhivatal záradékolta (a mellékelt változási vázrajz szerint) a Nádor utca–Vécsey 

utca torkolatában levő közterület kiszabályozását. Így egy önálló közterület jött létre, melynek 
helyrajzi száma 75028/2. Elnevezésére javaslom a Gróf Esterházy János nevet. 

 
Gróf Esterházy János (1901–1957) Csehszlovákia legjelentősebb, a felvidéki 

magyarság mártír politikusa volt. Nemesi családból származott. Birtokaik Csehszlovákia 
területén voltak. Budapesten járt középiskolába, majd a kereskedelmi akadémiára. Az 1920-as 
évek közepén kezdte politikai pályáját. 1931-ben lett a Csehszlovák Köztársasági Magyar 
Népszövetségi Liga vezetője, mely az Egyesült Nemzetek keretében működött. Egy év múlva, 
már az Országos Keresztény Szocialista Párt elnöke. 1935-ben bekerült Kassán a 
parlamentbe, önrendelkezési jogot, Szlovákia és Kárpátalja részére autonómiát követelt. 
Támogatta Benes elnököt, de a felkínált miniszterséget csak úgy vállalta volna el, ha 
orvosolják a magyarság sérelmeit. Politikai célja a trianoni békeszerződés revíziója volt. 
Ebben támogatta a magyar kormány. Azt a programot támogatta, mely Szlovákia 
Magyarországhoz való visszacsatolását tűzte ki célul. 1938-ban megalapította a Szlovenszkói 
Magyar Pártot. A 70 000 magyarság érdekeit védelmezte és egyben követelte a magyar 
kormánytól a szlovák lakosság jogainak betartását. A szlovák parlament egyetlen magyar 
képviselőjeként, a magyarság jogaiért küzdött. Ő volt a szlovák parlament egyetlen olyan 
képviselője, aki a zsidóság kitelepítése ellen szavazott. Esterházy János 1944-ben üldözöttek 
százainak segített a szökésben. Ezért nem csoda, hogy a Gestapo kőrözte. A háború után a 
szovjet hatóságok internálták. Szabadulása után ismét a magyarság jogaiért küzdött. 
Letartóztatták és kényszermunkára ítélték, Szibériába. A Szlovák Nemzeti Bíróság halálra 
ítélte, igaztalan vádak alapján. Majd elnöki kegyelemmel életfogytiglant kapott, amit később 
25 évre csökkentettek. Csehszlovákia majdnem minden börtönében raboskodott, haláláig. 
 
 
 
 



 
Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata úgy dönt, hogy javasolja a Fővárosi 
Közgyűlésnek, hogy a 75028/2 helyrajzi számú új közterület elnevezése továbbiakban Gróf 
Esterházy János tér legyen. 
Felkéri a Polgármestert, hogy az ügyben illetékes Alpolgármester útján tegye meg az ehhez 
szükséges intézkedéseket a Fővárosi Közgyűlés felé. 
 
Felelős: Belán Beatrix alpolgármester 
 
Határidő: 2009. november 5. 
 
 
 
Újpest, 2009. október 7. 
 

Belán Beatrix 
  
 
 
Az előterjesztést készítette: Neufeld Györgyné 
 
 
 


