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ELŐTERJESZTÉS 

 

 

a Képviselő testület 2017. szeptember  28-i ülésére 

 

 

Tárgy: javaslat a Jobsforward Kft ügyében hozott 48690/2017 számú, közigazgatási bírságot 

kiszabó határozat hatályban tartására. 

 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata több internetes felületen, egyéb média és 

hírportálon keresztül (pl. facebook, MLSZ adatbank, ujpestfc.hu) észlelte, hogy a Jobsforward 

Kft, mint sportszervezet az „Újpest” név feltüntetését jogellenesen végzi saját tevékenysége 

során, nevezetesen az utánpótlás labdarúgó csapatok elnevezésében, az ujpestfc.hu honlapon, 

az Újpest FC hivatalos facebook oldalán, szóró-, és toborzólapokon, az MLSZ-nél utánpótlást 

nevelő sportszervezetkénti regisztrációjában, email címében is. 

 

A Jobsforward Kft Újpest Önkormányzata felé az „Újpest” névhasználat tárgyában kérelmet 

nem terjesztett elő, ezért Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata egymillió forint 

közigazgatási bírság megfizetésére kötelezte a fent nevezett céget. 

 

A cég jogi képviselője útján az első fokú határozat ellen fellebbezést nyújtott be, amelyben a 

határozat megsemmisítését kérte tekintettel arra, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) 

vette nyilvántartásába Újpest FC-ként a Jobsforward Kft utánpótlás csapatait, erre a 

Jobsforward Kft-nek semmilyen ráhatása nem volt. 

 

Azonban az interneten a google keresőbe a Jobsforward Kft cégnevet beírva az Újpest Fc. 

Football Club Kft. az első találat, amelynek webcíme az ujpestfc.hu. 

 

A cégnyilvántartási adatbázisban szereplő adatok szerint a Jobsforward Kft email címe 

gyarmati.eszter@ujpestfc.hu és ujpestfc@ujpestfc.hu. 

 

A Jobsforward Kft nem kért engedélyt Újpest Önkormányzatától az „Újpest” településnév 

használatára, ezzel megszegte a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat képviselő 

testülete 9/2007 (IV.23.) számú, a történelmileg kialakult településrész-elnevezések 

használatáról szóló önkormányzati rendeletét, amely fokozott védelem alá helyezi városunk 

településrész elnevezéseit, így különösen az „Újpest” elnevezést. 
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A hivatkozott rendelet 4.§-a értelmében: 

 

 

„A településrésznevet, illetve annak bármely ragozott vagy toldalékos alakját csak a Képviselő-

testület előzetes hozzájárulásával lehet használni.” 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat képviselő testülete 17/2015 (V.29.) számú, 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletének 26. § (2) bekezdése értelmében: 

 

„Aki a történelmileg kialakult településrész-elnevezések használatáról szóló önkormányzati 

rendeletben meghatározott valamely tilalmat vagy előírást megszegi, természetes személy 

esetén kétszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

esetén egymillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.” 

 

Fenti tényállás alapján minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Jobsforward Kft 

megvalósította a szabályszegést, erre tekintettel vele szemben a közigazgatási bírság kiszabása 

megalapozott volt. 

A legmagasabb, egymillió forint bírság összeg megállapítását az alábbi körülmények 

indokolták:  

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (Ket.) 94./A § (1) bekezdésében megjelölt fokozatosság elve alapján tárgyi eljárásban a 

következő indokok miatt került a legmagasabb bírság összeg kiszabásra: 

 

- a jogsértés huzamosabb ideje (minimum 1 éve) fennáll, 

- a jogsértés széles társadalmi körben ismert, tekintettel annak – fent hivatkozott – nyilvános     

  fórumokon való közzétételére, 

- a jogsértést köztestülettel (MLSZ) nyilvántartásba vették, 

- tekintettel arra, hogy futball utánpótlás-neveléssel foglalkozó szervezetről van szó, a  

  gyermekek, fiatalok fokozott védelme is indokolja. 

 

Fentiek alapján egyértelműen megállapítható, hogy a Jobsforward Kft évek óta engedély nélkül 

használta és jelenleg is engedély nélkül használja az „Újpest” elnevezést, ezért a céget 

elmarasztaló, 48690/2017 számú határozat álláspontunk szerint helytálló és megalapozott. 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben 

foglaltakat megtárgyalta és úgy dönt, hogy a 48690/2017 számú határozatot hatályban tartja, a 

fellebbező kérelmét elutasítja. 

 

 

Felelős: Dr Tahon Róbert 

Határidő: azonnal 

 

Újpest 2017.szeptember 08. 

 

                                                                                          Dr Tahon Róbert 

 

 
Az előterjesztést készítette: Bánki Péter Általános Igazgatási Osztály osztályvezető helyettes 


