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Ügyiratszám: Kp/9284-1/2014/IV.
Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága!
Ifj. Fülöp Mihály, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára azzal a kéréssel fordult Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatához, hogy emléktábla állításával adózzon
édesapja Fülöp Mihály Kossuth díjas gyáralapító-feltaláló emlékének.
Idősebb Fülöp Mihály egy olyan gépipari eljárás, a keménykrómozás feltalálásával ért el
világraszóló eredményeket, amely a háború utáni évben az országnak sokmilliárdos hasznot
hajtott, a feltalálót viszont gyakorlatilag rákényszerítették, hogy „önként” mondjon le a
szabadalomról a Magyar Népköztársaság javára, amit ő bizonyos feltételekkel meg is tett.
Egyik feltétele az volt, hogy alapíthasson egy kis gyárat, ahol ezt az eljárást alkalmazza. Ez a
gyár a Soroksári út 45. szám alatt létesült.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Főépítészének állásfoglalása alapján „A kiszemelt
épület a feltaláló életpályájához szorosan kötődik, jelenlegi állapotát és elhelyezkedését
tekintve azonban nem szerencsés helyszín emléktábla elhelyezésére. Az épület előtt gyalogos
forgalom alig zajlik, a sok embert szállító HÉV-ből viszont már nem olvasható a tábla
szövege. Az épületen nemigen található ép vakolatú falmező, ahová a tábla kerülhetne.
Javasolnám, hogy az ingatlan tulajdonosa a homlokzat (legalább) egy részének méltó
állapotúvá tételével járuljon hozzá a megemlékezéshez.”
A gyár jelenlegi tulajdonosa (Fémépítő Kft.) 2014. február 4-én kelt levelében hozzájárult az
emléktábla elhelyezéséhez, de a tábla környezetének méltó állapotúvá tételét pontos határidő
megadása nélkül, gazdasági helyzetük függvényében tudja csak vállalni.
A fentiek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Bizottság döntését.

Budapest, 2014. március 19.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

atározati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága úgy
dönt, hogy
hozzájárul Fülöp Mihály tiszteletére állítandó emléktábla elhelyezéséhez, amennyiben a
Budapest IX. kerület Soroksári út 45. számú épület tulajdonosa a homlokzat állapotjavítását
elvégezte.
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