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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2013. május 30-i ülésére 
 
Tárgy: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által javasolt, Újpest Önkormányzat által 

működtetett oktatási intézmények névváltozásának véleményezése.  
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bek. 
b) pontjában foglalt felhatalmazása alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon 
keresztül javaslatot tett az Újpest Önkormányzata által működtetett oktatási intézmények 
elnevezésének alábbi szempontok szerinti módosítására, azonban a (4) bek. h) pontja szerint 
a fenntartónak erre irányuló döntése előtt ki kell kérnie a működtető önkormányzat 
véleményét: 
 az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola, a Halassy Olivér Német 

Tagozatos Általános Iskola, a Megyeri Úti Általános Iskola, az Újpesti Általános Iskola és 
EGYMI, valamint a Pécsi Sebestyén Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola kivételével valamennyi oktatási intézmény elnevezésében a „Budapest IV. Kerületi” 
név használata; 

 a 12. Évfolyamos Gimnázium elnevezés helyett „Általános Iskola és Gimnázium” 
megnevezés használata; 

 a Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola elnevezéséből az „és Karinthy Frigyes” elhagyása; 

 az Angol Tagozatos Általános Iskola, valamint a Halassy Olivér Német Tagozatos Általános 
Iskola elnevezésében az „Angol Nyelvet Oktató”, illetve „Német Nyelvet Oktató” 
megnevezés használata. 

 
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról 123. § (3) bek. szerint „A köznevelési intézmény 
hivatalos neve az az egyedi, megkülönböztetésre alkalmas és az ellátott feladatokat tükröző, 
jogszabály szerinti megnevezésekből álló elnevezés, amely kifejezi azt a tevékenységet, 
amelyre az adott köznevelési intézményt létrehozták.”, valamint a 125. § (1) bek. alapján 
„Egyedi elnevezésként bármilyen megnevezés adható, ha az nem megtévesztő vagy a 
használatát más jogszabály nem tiltja. Az egyedi elnevezés (…) elősegíti a köznevelési 
intézmény azonosítását és más, azonos vagy hasonló tevékenységet folytató intézménytől 
való megkülönböztetését.”.  
 
A 12. évfolyamos gimnáziumok elnevezés helyett az „Általános Iskola és Gimnázium” 
megnevezés használatát támogathatónak tartjuk. A „Budapest IV. Kerületi” megnevezés 
helyett –a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ IV. Tankerületi igazgatójának az EMMI felé 
tett módosítási javaslatával egyetértve– az „Újpesti” név egységes, valamennyi oktatási 
intézmény esetében történő használatát tartjuk elfogadhatónak, ezért erre teszünk határozati 
javaslatot. 
 
A fenti rendelet idézett két szakaszában megfogalmazottakra figyelemmel, véleményünk 
szerint, a Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola elnevezéséből az „és Karinthy Frigyes” elhagyása megtévesztő és 
jogszabályellenes, úgy tűnik, mintha a két intézmény egy oktatási intézmény lenne 
tagintézmény nélkül. Az intézmények megkülönböztetésére és azonosítására az új elnevezés 
nem alkalmas.  
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A nyelvtagozatos általános iskolák esetében a változtatást értelmezhetetlennek és szintén 
jogszabályellenesnek tartjuk tekintettel arra, hogy valamennyi oktatási intézményben, kivétel 
nélkül folyik angol és német nyelvoktatás, az új elnevezéssel az egyedi, megkülönböztetésre 
alkalmas megnevezést negligálják, így az iskolák elvesztik az adott nyelv oktatásában kiemelt 
szerepükre rámutató, az iskolaválasztásánál is meghatározó elnevezésüket. 
 
Az előterjesztést a Közművelődési és Oktatási Bizottság 2013. május 28-i ülésén tárgyalta, és a 
határozati javaslatokat elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
Fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatok 
elfogadását.  
 
 
Határozati javaslat: 
1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 

foglaltakat megtárgyalta és nem támogatja a „Budapest IV. Kerületi” megnevezés 
használatát, helyette egységesen az „Újpesti” név használatát javasolja minden, a 
kerületben működő oktatási intézmény esetében.  

2. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta és támogatja a Csokonai Vitéz Mihály 12. Évfolyamos 
Gimnázium, valamint a Károlyi István 12. Évfolyamos Gimnázium elnevezésében az 
„Általános Iskola és Gimnázium” megnevezés használatát. 

3. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, megtévesztőnek és emiatt jogszabályellenesnek tartja, ezért 
nem támogatja a Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola elnevezéséből az „és Karinthy Frigyes” elhagyását. 

4. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, értelmezhetetlennek és emiatt jogszabályellenesnek tartja, ezért 
nem támogatja az Angol Tagozatos Általános Iskola, valamint a Halassy Olivér Német 
Tagozatos Általános Iskola elnevezésében az „Angol Nyelvet Oktató”, illetve a „Német 
Nyelvet Oktató” megnevezések használatát.  

 
 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
 
Határidő: 2013. május 31. 
 
 
Újpest, 2013. május 29.  
  
  
 Dr. Molnár Szabolcs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette Sikné Papp Rita referens. 


