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NYÍLT LEVÉL 
 

AZ ÚJPEST LABDARÚGÓ KFT. VEZETŐIHEZ 
 

Alulírottak: az Újpesti Közművelődési Kör mint Újpest 1877-ben alapított és annak szellemi, kulturális és 

sportéletét a kezdetektől szívügyének tekintő civil szervezete, továbbá a kerület jelen felhíváshoz 

csatlakozó díszpolgárai és kitüntetettjei nyílt levéllel fordulunk az Újpest Labdarúgó Kft. tulajdonosához, 

Roderick Duchâtelet úrhoz és ügyvezetőjéhez, dr. Gyarmati Eszterhez.  
 

Valamennyien megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy az Újpest Labdarúgó Kft. álláspontunk szerint 

jogszerűtlen döntésével 2017. július 3-ától megváltoztatta az Újpest FC labdarúgó csapat címerét és 

annak helyébe olyan új, grafikailag elfogadhatatlan, ízléstelen megjelenésű címert állított, amely nem 

követi sem az Újpesthez, sem az anyaegyesülethez, az Ujpesti Torna Egylethez (UTE) kötődő, 

hagyományos arculati elemeket. Az UTE Magyarország legrégebbi, 1885-ben bejegyzett, 132 éves és ma 

is aktívan működő sportegyesülete, amelynek országosan és nemzetközileg is jól ismert védjegyei a lila-

fehér szín, valamint az alapítás évét és a várost jelképező horgonyt magában foglaló címer. Ezek annak a 

nagyhírű egyesületnek jelképei, amelynek több ezer tagja, sok százezer szimpatizánsa van, és több száz 

olimpiai-, világ- és Európa bajnokot adott az országnak, nemcsak Újpest, hanem egész Magyarország jó 

hírnevét keltve a világban. Nem véletlen, hogy az Újpest FC labdarúgó csapata 1998 óta, amikor kivált az 

UTE-ből, csekély eltérésektől eltekintve az azonos arculati elemeket tartalmazó címert használja, amelyre 

a 2014-ben létrejött társasági szerződés is kötelezi.  
 

Az UTE több alkalommal tiltakozott a címer jogellenes megváltoztatása ellen, attól kezdve, hogy annak 

terve felmerült. A szurkolók többször is kifejezték felháborodásukat, de értetlenül áll a döntés előtt a 

magyar sportrajongók túlnyomó többsége is. Alaptalannak tartjuk a kft. vezetőinek azt a hivatkozását, 

hogy a címer korábban is többször változott, mivel a címernek a negyven éves diktatúra éveiben a klubra 

oktrojált módosítása, amelyet a rendszerváltozás után a hagyományos címer azonnali helyreállítása 

követett, nyilvánvalóan nem vehető figyelembe.  
 

Az Újpesti Közművelődési Kör (UKK), amelynek egyik alapítója dr. Ugró Gyula, Újpest első 

polgármestere egyben az UTE alapítói közé tartozott, továbbá Újpest alulírott díszpolgárai és 

kitüntetettjei az Újpest hagyományainak megtartásáért érzett felelősségtudattól vezérelve, felhívjuk az 

Újpesti Labdarúgó Kft. vezetőit, hogy vonják vissza az Újpest FC címerének megváltoztatására 

vonatkozó döntésüket! Elvárjuk, hogy állítsák vissza a labdarúgó csapat 2017. július 3-a előtt használt 

régi címerét, eleget téve ezzel az újpesti sportszerető közönség, a szurkolók és a tradíciókhoz ragaszkodó 

valamennyi újpesti kívánságának! 
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