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A Kormány tagjainak
rendeletei

A belügyminiszter
59/2005. (XII. 14.) BM

rendelete
a belügyminiszter hatáskörébe tartozó

sportszakmai szakképesítések szakmai vizsgáinak
szervezésére feljogosított intézményekrõl

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alap-
ján a következõket rendelem el:

1. §

(1) A belügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) ha-
táskörébe tartozó sportszakmai szakképesítések vizsgái-

nak szervezésére az e rendelet mellékletében felsorolt in-
tézmények jogosultak.

(2) A szakmai vizsgák szervezésére szóló jogosultság
2007. december 31-ig érvényes.

(3) A vizsgaszervezési jogosultságot a miniszter – a
Nemzeti Sporthivatal elnökének javaslatára – külön jog-
szabályban meghatározott esetekben megvonhatja.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatály-
ba, ezzel egyidejûleg a gyermek-, ifjúsági és sportminisz-
ter hatáskörébe tartozó sportszakmai képesítések szakmai
vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekrõl
szóló 6/2003. (VIII. 27.) GYISM rendelet hatályát veszti.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
belügyminiszter
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Melléklet az 59/2005. (XII. 14.) BM rendelethez

Az intézmény
megnevezése

Székhelyének címe
A régió megnevezése

(amelyre a vizsgaszerve-
zési jogosultság érvényes)

Sportoktató
33 8962 01

Sportedzõ
52 8962 01

Sport-
szervezõ-

menedzser
52 8962 02

1.
Baranya Megyei
Önkormányzat. Hivatala

7621 Pécs
Széchenyi tér 9.

Dél-Dunántúl
X

2.

Békés Megyei
Sportszövetségek
Érdekszövetségi
Egyesülete

5600 Békéscsaba
Peter Jilemniczky út 3.

Dél-Alföld

X

3.
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Testnevelési
és Sportintézet

3527 Miskolc
Selyemrét út 1.

Észak-Magyarország
X

4.
Csongrád Megyei
Önkormányzat Sport-
hivatala

6720 Szeged
Victor Hugo u. 1.

Dél-Alföld
X

5.
Gyõr-Moson-Sopron
Megyei
Sportigazgatóság

9022 Gyõr
Batthyány tér 2.

Nyugat-Dunántúl
X

6.
Fitness Akadémia
Szakközépiskola

1139 Budapest
Hajdú u. 18–24.

Közép-Magyarország
X X X

7.
Fõpolgármesteri Hivatal
Sport Ügyosztály

1053 Budapest
Cúria u. 3.

Közép-Magyarország
X

8.

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Mûvelõdési, Tovább-
képzési és Sport Intézet

5001 Szolnok
Szabadság tér 7.

Észak-Alföld

X



Az intézmény
megnevezése

Székhelyének címe
A régió megnevezése

(amelyre a vizsgaszerve-
zési jogosultság érvényes)

Sportoktató
33 8962 01

Sportedzõ
52 8962 01

Sport-
szervezõ-

menedzser
52 8962 02

9.

Magyar Iparszövetség
Oktatási Központ

1139 Budapest
Hajdú u. 18–24.

Közép-Magyarország
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Dél-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl

X X X

10.
OK-TAT–60. Kft. 3000 Hatvan

Tanács út 9.
Észak-Magyarország

X X X

11.
Pest Megyei
Sportigazgatóság

1148 Budapest
Fogarasi u. 22.

Közép-Magyarország
X

12.
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Testnevelési
és Sportintézet

4400 Nyíregyháza
Mártírok tere 9.,
VIII. em.

Észak-Alföld
X

13.
Vas Megyei
Sportigazgatóság

9701 Szombathely
Markusovszky út 6.

Nyugat-Dunántúl
X X

14.
Semmelweis Egyetem
Testnevelési és Sport-
tudományi Kar

1123 Budapest
Alkotás út 44.

Közép-Magyarország
X X X
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A belügyminiszter
5/2006. (I. 26.) BM

rendelete
a fontos és bizalmas munkakörökrõl,

valamint a biztonsági ellenõrzés szintjérõl szóló
34/1997. (V. 30.) BM rendelet módosításáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 71. §-ának (3) be-
kezdésében és 78. §-ának (3) bekezdésében foglalt felha-
talmazás alapján – a polgári nemzetbiztonsági szolgálato-
kat irányító miniszterrel egyetértésben – a következõket
rendelem el:

1. §

A fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint a bizton-
sági ellenõrzés szintjérõl szóló 34/1997. (V. 30.) BM ren-
delet 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„1. § (1) A rendelet hatálya a Belügyminisztérium hiva-
tali szervezetére, a hivatali tevékenységét segítõ szerveze-
tekre, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó
szervekre és a belügyminiszter által felügyelt, a Kormány
által irányított Nemzeti Sporthivatalra terjed ki.”

2. §

(1) A rendelet mellékletének címe helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„A belügyminiszter irányítása alatt álló szervek
és a Nemzeti Sporthivatal fontos és bizalmas

munkakörei”

(2) A rendelet melléklete a következõ XI/A. ponttal egé-
szül ki:

„A Nemzeti Sporthivatalnál

1. ,,C” típusú kérdõívet kell kitölteni a következõ mun-
kakörökben:

a) a fõosztályvezetõ vagy azzal azonos jogállású ve-
zetõ,

b) nemzetbiztonsági megbízott.
2. ,,B” típusú kérdõívet kell kitölteni a következõ mun-

kakörökben:
a) a fõosztályvezetõ-helyettes, osztályvezetõ vagy

azokkal azonos jogállású vezetõ,
b) rejtjel felelõs és helyettese,
c) rendszergazda,
d) a Nemzeti Sportközpontok, a Nemzeti Utánpót-

lás-nevelési Intézet, a Testnevelési és Sportmúzeum fõ-
igazgatója.



3. ,,A” típusú kérdõívet kell kitölteni a következõ mun-
kakörökben:

a) Elnöki Titkárság 1. és 2. pontban nem említett mun-
kakörei,

b) elnökhelyettes és fõosztályvezetõk titkársági ügyin-
tézõi és titkárnõi,

c) 2/d) alpontban említett költségvetési szervek fõigaz-
gató-helyettesei, gazdasági vezetõi,

d) olimpiai központok vezetõi,
e) ,,T” ügykezelõ.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követõ 15. napon lép hatály-
ba, rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkal-
mazni kell.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
belügyminiszter

A Kormány határozatai

A Kormány
1119/2005. (XII. 14.) Korm.

határozata
a Sportfólió Sportlétesítményeket Kezelõ,

Hasznosító és Fejlesztésszervezõ Közhasznú
Társaság megszüntetésérõl

és állami feladatainak ellátására központi
költségvetési szerv létrehozásáról szóló

1100/2004. (X. 12.) Korm. határozat
módosításáról

A Kormány a Sportfólió Sportlétesítményeket Kezelõ,
Hasznosító és Fejlesztésszervezõ Közhasznú Társaság
megszüntetésérõl és állami feladatainak ellátására köz-
ponti költségvetési szerv létrehozásáról szóló 1100/2004.
(X. 12.) Korm. határozatot (a továbbiakban: Korm. határo-
zat) a következõk szerint módosítja:

1. A Korm. határozat 1. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

,,1. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 95. §-ának (4) bekezdése alapján jóváhagyja a Sport-
fólió Kht. végelszámolással történõ megszüntetését;

Felelõs: Nemzeti Sporthivatal elnöke
Határidõ: a végelszámolás megkezdésére:

2006. december 31.”

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.
miniszterelnök

A Kormány
2298/2005. (XII. 23.) Korm.

határozata

a 2005. évi központi költségvetés általános
tartalékának felhasználásáról,

a 2005. évi maradványkövetelmény módosításáról,
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál

és a Munkaerõpiaci Alapnál az államháztartási
tartalék képzésérõl

A Kormány

1. az államháztartási tartalék létrehozásánál mentesített
elõirányzatokról szóló 2046/2005. (III. 23.) Korm. határo-
zata 3. pontjában foglalt megtakarítási kötelezettséget
5073,6 millió forinttal csökkenti;

Felelõs: pénzügyminiszter
Határidõ: azonnal

2. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény (a továbbiakban: Áht.) 38. § (1) bekezdésében bizto-
sított jogkörében elrendeli a 2005. évi központi költségve-
tés általános tartaléka terhére az 1. számú melléklet szerinti
átcsoportosítást;

Felelõs: pénzügyminiszter
Határidõ: azonnal

3. a 2005. évi államháztartási egyensúlyt biztosító tar-
talék képzésérõl és egyéb intézkedésekrõl szóló
2275/2005. (XII. 9.) Korm. határozatában – a Magyar
Köztársaság 2005. évi költségvetésérõl szóló 2004. évi
CXXXV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény)
alapján – elõírt maradványképzési kötelezettséget a
VI. Bíróságok fejezet esetében 3506,7 millió forinttal, a
XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezetnél
9679,5 millió forinttal, a XXI. Egészségügyi Minisztérium
fejezetnél 2700,0 millió forinttal, a XXV. Informatikai és
Hírközlési Minisztérium fejezetnél 659,5 millió forinttal
csökkenti. A XI. Belügyminisztérium fejezet, a XVI. Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet, a
LXXII. Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban:
E. Alap) és a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiak-
ban: Ny. Alap) esetében az Áht. által elõírt kötelezettséget
törli, és ugyanazon összeggel a költségvetési törvény által
elõírt kötelezettséget megemeli. A költségvetési törvény
alapján elõírt maradványképzési kötelezettséget a
X. Miniszterelnökség fejezetnél 2000,0 millió forinttal, a
XVII. Területfejlesztés fejezetnél 1600,0 millió forinttal, a
XI. fejezet, 20. cím, Nemzeti Sporthivatalnál 2280,0 mil-
lió forinttal megemeli;

Felelõs: fejezetek felügyeletét ellátó szervek vezetõi
Határidõ: azonnal
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4. a 3. pontban felsorolt, valamint 2005. decem-
ber 20-ig maradványképzési kötelezettségük bejelentésé-
nek eleget nem tévõ fejezeteket mentesíti a fejezetek 2005.
évi maradványképzési kötelezettségének teljesítésérõl
szóló 2166/2005. (VIII. 2.) Korm. határozat 2. pontjában
elõírt kötelezettség alól;

Felelõs: fejezetek felügyeletét ellátó szervek vezetõi
pénzügyminiszter
Magyar Államkincstár elnöke

Határidõ: azonnal

5. a költségvetési törvény 51. § (1) bekezdésének
d) pontja alapján a Munkaerõpiaci Alapon belül a 2. számú
melléklet szerint átcsoportosít;

Felelõs: foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi
miniszter

Határidõ: azonnal

6. a költségvetési törvény 51. § (1) bekezdésének a) és
e) pontja alapján elrendeli a 3. számú melléklet szerint az
Ny. Alapon és az E. Alapon belüli átcsoportosítást.

Felelõs: pénzügyminiszter
Magyar Államkincstár elnöke

Határidõ: azonnal

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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1. számú melléklet a 2298/2005. (XII. 23.) Korm. határozathoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2005.

Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/—)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt elõirányzat neve

XXI. Egészségügyi Minisztérium

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Egészségügyi ágazati célelõirányzatok

243112 74
Alap- és sürgõsségi betegellátás, mentés, katasztrófa-egészség-
ügyi ellátás feltételeinek javítása

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 1200,0

XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

218605 3 Mûvészeti Intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 43,6

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 30,0

XI. Belügyminisztérium

20 Nemzeti Sporthivatal

249912 3 Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 30,0

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 9,6

3 Dologi kiadások 110,4

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 250,0

6 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Sporttevékenység támogatása

219833 3 Szabadidõsport támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1100,0

025155 4 Versenysport támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 300,0

2 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

256423 1 Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1200,0



Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/—)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt elõirányzat neve

XX. Oktatási Minisztérium

11 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Normatív finanszírozás

3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás

005731 1 Humánszolgáltatások normatív állami támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 800,0

X. Miniszterelnökség

20 Tartalékok

001414 1 Költségvetés általános tartaléka –5073,6

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám
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BEVÉTELEK
A módosítás
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Módosítás
(+/—)

A módo-
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áthúzódó
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A módo-
sítást
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szabály/
hatá-
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száma

Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
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Fejezet-
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TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/—)

A módo-
sítás
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kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt elõirányzat neve

XXI. Egészségügyi Minisztérium

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Egészségügyi ágazati célelõirányzatok

243112 74
Alap- és sürgõsségi betegellátás, mentés, katasztrófa-egészség-
ügyi ellátás feltételeinek javítása

1200,0

XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

218605 3 Mûvészeti Intézmények 73,6

XI. Belügyminisztérium

20 Nemzeti Sporthivatal

249912 3 Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet 400,0

6 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Sporttevékenység támogatása

219833 3 Szabadidõsport támogatása 1100,0

025155 4 Versenysport támogatása 300,0

2 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

256423 1 Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program 1200,0

XX. Oktatási Minisztérium

11 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Normatív finanszírozás

3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás

005731 1 Humánszolgáltatások normatív állami támogatása 800,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/—)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány

Állami Számvevõszék 1 példány idõarányos

Magyar Államkincstár 1 példány teljesítményarányos

Pénzügyminisztérium 2 példány egyéb: azonnal 5073,6 5073,6

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/—) egymást követõen kell szerepeltetni.
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2. számú melléklet a 2298/2005. (XII. 23.) Korm. határozathoz

3. számú melléklet a 2298/2005. (XII. 23.) Korm. határozathoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2005.

Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-
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cím-
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cím-
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cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/—)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt elõirányzat neve

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

5 Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésû elõirányzatok

219404 1 Központi hivatali szerv

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások –212,7

263923 (új) 6 Államháztartási tartalék 212,7

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

3 Természetbeni ellátások

1 Gyógyító-megelõzõ ellátás

222134 1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás –207,1

222156 3 Fogászati ellátás –70,5

222189 5 Betegszállítás és orvosi rendelvényû halottszállítás –20,4

202204 6 Járóbeteg-szakellátás –352,8

222190 7 CT, MRI –36,1

202370 8 Mûvesekezelés –54,5

202381 9 Házi szakápolás –11,5

222200 10 Fekvõbeteg-szakellátás –1331,1

201032 13 Célelõirányzatok –6,2

5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésû elõirányzatok

219217 1 Központi hivatali szerv

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások –105,4

2 Munkaadókat terhelõ járulékok –34,6

3 Dologi kiadások –31,5

219228 2 Igazgatási szervek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások –12,9

2 Munkaadókat terhelõ járulékok –3,9

3 Dologi kiadások –25,3

263912 (új) 6 Államháztartási tartalék 2303,8

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
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    Kiemelt el irányzat neve
Eredeti

el irányzat
Módosítás

Módosított
el irányzat

8
1 Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak átadott pénzeszköz 19 264,9 -192,6 19 072,3

2 Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program 1 187,5 -11,9 1 175,6

18 Államháztartási tartalék 204,5 204,5

El -
ir.

csop.
szám

Ki-
emelt
el ir.
szám

Al-
cím
név

    Millió forintban, egy tizedessel

2005. évi

Cím
szám

Al-
cím

szám

Jog-
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szám

Jog-
cím

szám

Állami Foglalkoztatási Szolgálat m ködése és fejlesztése

Jog-
cím

csop.
név

Jog-
cím
név

El -
ir.

csop.
név

Cím
név

LXIII. MUNKAER PIACI ALAP
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szabály/
hatá-
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Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
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TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/—)

A módo-
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áthúzódó
hatása
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Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/—)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány

Állami Számvevõszék 1 példány idõarányos

Magyar Államkincstár 1 példány teljesítményarányos

Pénzügyminisztérium 2 példány egyéb: azonnal

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/—) egymást követõen kell szerepeltetni.
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A Kormány
1004/2006. (I. 13.) Korm.

határozata
a Mezõ Ferenc Sportközalapítvány

Alapító Okiratának
módosításáról

A Kormány

1. módosítja a Mezõ Ferenc Sportközalapítvány Ala-
pító Okiratát;

2. felhatalmazza a Nemzeti Sporthivatal elnökét, hogy a
Mezõ Ferenc Sportközalapítvány Alapító Okirata módosí-
tásának bírósági nyilvántartásba vétele érdekében szüksé-
ges intézkedéseket tegye meg;

Felelõs: Nemzeti Sporthivatal elnöke
Határidõ: azonnal

3. elrendeli a Mezõ Ferenc Sportközalapítvány egysé-
ges szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának a bírósági nyil-
vántartásba vétel után a Magyar Közlönyben való közzété-
telét.

Felelõs: belügyminiszter
Nemzeti Sporthivatal elnöke

Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
Határidõ: a jogerõs bírósági nyilvántartásba vételt

követõen azonnal

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök



A Nemzeti Sporthivatal
elnökének utasítása

A Nemzeti Sporthivatal elnökének
3/2006. (SÉ 1–2.) NSH

utasítása
a Nemzeti Sporthivatal

Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
1/2005. (SÉ 1.) NSH utasítás módosításáról

1. A Nemzeti Sporthivatal Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatáról szóló 1/2005. (SÉ 1.) NSH utasítást ezen utasí-
tás mellékletei szerint módosítom.

2. Felkérem a Közjogi és Koordinációs Osztály vezetõ-
jét, hogy ezt az utasítást, valamint a Nemzeti Sporthivatal
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának ezzel az utasítás-
sal módosított szövegét egységes szerkezetben tegye köz-
zé a Sportértesítõben és a Nemzeti Sporthivatal honlapján.

3. Ez az utasítás a jóváhagyását követõ 3. napon lép ha-
tályba.

Dr. Ábrahám Attila s. k.,
elnök

Jóváhagyom:

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
belügyminiszter

Budapest, 2006. 01. 30.

1. számú melléklet
a 3/2006. (SÉ 1–2.) NSH utasításhoz

1. § (1) A Nemzeti Sporthivatal Szervezeti és Mûködési
Szabályzata (a továbbiakban: SzMSz) 1. §-ának (1) bekez-
dése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Nemzeti Sporthivatalt (a továbbiakban: Hivatal)
a Kormány – a Magyar Köztársaság minisztériumainak
felsorolásáról szóló 2002. évi XI. törvény módosításáról
szóló 2004. évi XCV. törvény 2. §-ának bb) pontjára, a mi-
niszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüg-
gésben szükséges törvénymódosításokról szóló 2004. évi
CXX. törvényre, valamint a Nemzeti Sporthivatal felügye-
letének változásával összefüggésben szükséges törvény-
módosításokról szóló 2005. évi XIII. törvényre figyelem-
mel – a sportügyekkel kapcsolatos feladatok tekintetében a
Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium jogutódjaként, a
Nemzeti Sporthivatalról szóló 297/2004. (X. 28.) Korm.

rendelettel 2004. október 29-ei hatállyal hozta létre. A Hi-
vatalt a Kormány irányítja és a belügyminiszter (a további-
akban: miniszter) felügyeli.”

(2) Az SzMSz 1. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) A Hivatal önállóan gazdálkodó központi költség-
vetési szerv, amely elõirányzatai felett teljes jogkörrel ren-
delkezik. A Hivatal költségvetése a XI. Belügyminisztéri-
um (a továbbiakban: BM) fejezetben szerepel.”.

2. § (1) Az SzMSz 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) Az elnök – az NSH hivatali szervének vezetõjeként
– a miniszter felügyelete alatt, a jogszabályok rendelkezé-
sei és az állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a
szakmai követelményeknek megfelelõen, feladat- és ha-
táskörében irányítja a sporttal kapcsolatos állami feladatok
ellátását, a Hivatal szakmai munkáját, vezeti a Hivatal ap-
parátusát, gondoskodik arról, hogy a jogszabályi rendelke-
zések a Hivatal munkájában érvényesüljenek. A miniszter
intézkedést hoz, ha azt állapítja meg, hogy a Hivatal vagy
az elnök a jogszabályokkal ellentétes vagy a Kormány, il-
letõleg a miniszter által az állami irányítás egyéb jogi esz-
közeiben kiadott rendelkezésektõl eltérõ tevékenységet
folytat, ennek keretében soron kívül beszámoló adására
kötelezheti az elnököt, felhívhatja a jogsértõ tevékenység
megszüntetésére, illetve közigazgatási hatósági ügyben
gyakorolja a felügyeleti szerv jogait.”.

(2) Az SzMSz 2. §-ának (5) bekezdése

a) d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az elnök általános feladat- és hatáskörében külö-
nösen:]

„d) félévente beszámolót készít a miniszter részére a Hi-
vatal féléves munkatervében meghatározott feladatok tel-
jesítésérõl, a létszám és bérgazdálkodás helyzetérõl, a
költségvetés – idõarányos – alakulásáról és a hivatalos
külföldi utazásokról;”;

b) a következõ q) ponttal egészül ki:

[Az elnök általános feladat- és hatáskörében külö-
nösen:]

„q) részt vesz a BM miniszteri értekezletén.”

(3) Az SzMSz 2. §-a (6) bekezdésének

a) c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az elnök a Hivatalt irányító feladat- és hatáskörében
különösen:]

„c) a miniszternek jóváhagyásra elõterjeszti a Hivatal
féléves munkatervét, éves mérlegét, éves költségvetésre
vonatkozó javaslatát és éves beszámolóját;”;
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b) h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az elnök a Hivatalt irányító feladat- és hatáskörében

különösen:]
„h) a miniszter nevében irányítja a Hivatalhoz tartozó

költségvetési szerveket és – az i) pontban foglaltakra is fi-
gyelemmel – kinevezi vezetõiket, illetve gazdasági veze-
tõjüket;”

c) i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az elnök a Hivatalt irányító feladat- és hatáskörében

különösen:]
„i) javaslatot tesz a miniszter részére a Hivatalhoz tarto-

zó Nemzeti Sportközpontok fõigazgatójának, fõigazga-
tó-helyettesének, gazdasági igazgatójának, valamint a
Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet fõigazgatójának ki-
nevezésére, illetve felmentésére;”.

3. § (1) Az SzMSz 3. §-a (1) bekezdésének g) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép és a következõ h) pont-
tal egészül ki:

[Az elnökhelyettes általános feladatkörében:]
„g) az általa irányított szakterületek feladatainak végre-

hajtásáról rendszeresen tájékoztatja az elnököt, beszámol-
tatja az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetõit;

h) kiemelkedõ jelentõségû sportszakmai elõterjeszté-
sek, jogszabálytervezetek megtárgyalása esetén részt vesz
a BM közigazgatási államtitkári értekezletén.”

(2) Az SzMSz 3. §-a (2) bekezdésének

a) s) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az elnökhelyettes a sportügyekkel kapcsolatos feladat-

körében:]
„s) az SzMSz 2. §-a (6) bekezdésének h) pontjára figye-

lemmel az elnök nevében ellátja a Nemzeti Utánpótlás-ne-
velési Intézet szakmai irányítását;”,

b) u) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az elnökhelyettes a sportügyekkel kapcsolatos feladat-

körében:]
„u) az SzMSz 2. §-a (6) bekezdésének h) pontjára figye-

lemmel az elnök nevében ellátja a Testnevelési és Sport-
múzeum szakmai irányítását;”,

c) w) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az elnökhelyettes a sportügyekkel kapcsolatos feladat-

körében:]
„w) az SzMSz 2. §-a (6) bekezdésének h) pontjára figye-

lemmel az elnök nevében ellátja a Nemzeti Sportközpon-
tok szakmai irányítását, továbbá együttmûködik a Nemzeti
Sportközpontok fõigazgatójával a hatáskörébe tartozó
sportlétesítmények üzemeltetésével és fejlesztésével kap-
csolatos ügyekben;”.

(3) Az SzMSz 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) Az elnökhelyettest:
a) a (2) bekezdés a)–i), m), p), r)–s), u)–x) pontjai tekin-

tetében a Sport Fõosztály vezetõje vagy az elnökhelyettes

utasítása alapján a Sport Fõosztály ügyben illetékes szer-
vezeti egységének vezetõje;

b) a (2) bekezdés j)–l), o), q), y) és z) pontjai tekinteté-
ben a Sportigazgatási Osztály vezetõje;

c) a (2) bekezdés t) pontja tekintetében az elnökhelyet-
tes utasítása alapján a Sport Fõosztály illetékes szervezeti
egységének vezetõje, a Stratégiai és Elemzési Önálló Osz-
tály vezetõje vagy a Sportigazgatási Osztály vezetõje;

d) a Testnevelési és Sportmúzeum, a Nemzeti Utánpót-
lás-nevelési Intézet, a Nemzeti Sportközpontok üzemelte-
tésével és fejlesztésével kapcsolatos ügyekben a Vagyon-
gazdálkodási és Fejlesztési Fõosztály vezetõje

helyettesíti.”.

4. § Az SzMSz 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) A miniszteri biztos koordinálja a feladatkörébe tar-
tozó vezetõi döntések, szakmai tervezetek, koncepciók
elõkészítését, irányítja és összehangolja az abban közre-
mûködõ szakmai szervezeti egységek – feladatkörével
összefüggõ – tevékenységét, valamint meghatározza az
egyes projektekben elvégzendõ feladatok végrehajtásá-
nak – feladatkörével összefüggõ – feltételeit.”.

5. § (1) Az SzMSz 6. §-ának (2) bekezdése a következõ
h)–k) pontokkal egészül ki:

[A fõcsoportfõnök általános feladatkörében:]

„h) kapcsolatot tart a BM szakmai vezetõivel a Hivatal
mûködésével, feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok el-
látásával összefüggõ kérdésekben;

i) részt vesz a BM közigazgatási államtitkári értekezle-
tén, az elnök, vagy az elnökhelyettes kijelölése alapján
részt vesz és képviseli a Hivatalt a BM egyéb értekez-
letein;

j) az elnök, vagy az elnökhelyettes kijelölése alapján – a
szakterület kijelölt képviselõjével együttmûködve – részt
vesz a miniszter és a Hivatal feladat- és hatáskörét érintõ
országgyûlési bizottsági ülésen.”.

(2) Az SzMSz 6. §–ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) A fõcsoportfõnök irányítja és koordinálja a Hivatal
magánjogi és közjogi, valamint igazgatási feladatait ellátó
szervezeti egységeinek tevékenységét, gondoskodik a Hi-
vatal jogi képviseletérõl.”.

6. § (1) Az SzMSz 15. §-ának (1) bekezdése a következõ
h)–j) pontokkal egészül ki:

[Az elnök közvetlenül irányítja]

„h) a Sportfólió Projekt Irodát;

i) a Fejezeti Gazdálkodási Önálló Osztályt;

j) a Gazdálkodási és Ellátási Önálló Osztályt.”
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(2) Az SzMSz 15. §-ának (5) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(5) Az elnök a jogi és igazgatási fõcsoportfõnök útján
irányítja a Jogi Fõosztályt.”.

7. § (1) Az SzMSz 16. §-a (3) bekezdése

a) d) pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A titkárságvezetõ feladata az elnök segítése, levelezé-

sének bonyolítása, közremûködés programjainak szerve-
zésében, melynek során:]

„d) kapcsolatot tart a BM-mel, a minisztériumokkal, or-
szágos hatáskörû szervekkel, a sportköztestületekkel, a ha-
zai és nemzetközi sportszövetségekkel és sportszerveze-
tekkel, társadalmi szervezetekkel és közalapítványokkal,
valamint helyi önkormányzatokkal;”;

b) a következõ f) ponttal egészül ki:
[A titkárságvezetõ feladata az elnök segítése, levelezé-

sének bonyolítása, közremûködés programjainak szerve-
zésében, melynek során:]

„f) koordinálja és összeállítja a Hivatal feladat- és hatás-
körébe tartozó elõterjesztések, jogszabálytervezetek elõ-
készítésének és egyéb kiemelkedõ jelentõségû feladatok
elvégzésének helyzetét bemutató, a BM részére megkül-
dendõ heti jelentést és gondoskodik annak a BM részére
történõ eljuttatásáról.”.

(2) Az SzMSz 16. §-a (5) bekezdésének

a) a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az Elnöki Titkárság a parlamenti titkár útján:]
„a) kapcsolatot tart és együttmûködik a BM Parlamenti

Fõosztályával; összehangolja és szervezi a Hivatalnak az
Országgyûléssel és bizottságaival, a képviselõkkel és a
képviselõcsoportokkal kapcsolatos tevékenységét;”

b) c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az Elnöki Titkárság a parlamenti titkár útján:]
„c) gondoskodik a miniszterhez intézett, a Hivatalt érin-

tõ interpellációkra, kérdésekre, azonnali kérdésekre, vala-
mint napirend elõtti és utáni felszólalásokra adandó vá-
lasztervezetek elkészíttetésérõl;”.

(3) Az SzMSz 16. §-a (8) bekezdésének j) pontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

[Az Elnöki Titkárság kommunikációval kapcsolatos fel-
adatai:]

„j) a Hivatal, valamint igény szerint a BM vezetõi prog-
ramjaival összefüggõ kommunikációs feladatok ellátása;”;

(4) Az SzMSz 16. §-a (8) bekezdésének p) pontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

[Az Elnöki Titkárság kommunikációval kapcsolatos fel-
adatai:]

„p) ellátja a Hivatal kitüntetésekkel kapcsolatos kom-
munikációs feladatait, gondoskodik az átadásra kerülõ dí-
jak, oklevelek elkészíttetésérõl.”.

(4) Az SzMSz 16. §-a (9) bekezdésének d) pontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

[Az Elnöki Titkárság adminisztrációs feladatkörében
ellátja az elnök tevékenységével kapcsolatos ügykezelési
és adminisztrációs feladatokat, így különösen:]

„d) ellátja az elnök által meghatározott egyéb feladato-
kat.”.

8. § Az SzMSz 18. §-ának

a) c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A szervezeti egység:]
„c) koordinálja a Hivatalt érintõ, vagyonnyilatkozatok-

kal kapcsolatos feladatokat;”

b) i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A szervezeti egység:]
„i) ellátja a Hivatal háttérintézményeinek vezetõivel

kapcsolatos személyügyi feladatokat;”;

c) o) pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A szervezeti egység:]
„o) közremûködik a Hivatal munkatársainak elismeré-

sével kapcsolatos feladatok ellátásában;”.

9. § (1) Az SzMSz 19. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) A Kiemelt Sportlétesítmény-fejlesztési Programok
miniszteri biztosa (a továbbiakban: miniszteri biztos) és
Hivatala látja el a Kormány, valamint a miniszter által
meghatározott kiemelt sportlétesítmény-fejlesztési prog-
ramok és projektek tekintetében a kormányzati koordiná-
ciós, irányítási és végrehajtási feladatokat.”.

(2) Az SzMSz 19. §-a (3) bekezdése a következõ új
m)–n) pontokkal egészül ki, és az eredeti m)-n) pontok je-
lölése o)–p) jelölésre változik:

[A miniszteri biztos a 2006. évi Úszó, Mûugró, Szink-
ronúszó és Nyíltvízi Úszó Európa-bajnokság megrendezé-
séhez kapcsolódó létesítmény-fejlesztési program és a ki-
emelt sportlétesítmény-fejlesztési programok, projektek
tekintetében:]

„m) javaslatot készít a lágymányosi egyetemi fejlesztési
területen található ún. „Tüskecsarnok” beruházás befeje-
zéséhez, valamint üzemeltetéséhez kapcsolódó, továbbá a
Puskás Ferenc Stadion és Létesítményeivel és az egyéb ki-
emelt sportlétesítmény-fejlesztési programokkal össze-
függõ jogi, mûszaki, gazdasági és egyéb kérdésekben;

n) felügyeli a beruházást, elõkészíti az üzemeltetõ kivá-
lasztására kiírt pályázatot, valamint felügyeli az üzemelte-
tési feladatok ellátását;”.
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10. § Az SzMSz a következõ 21/A-C. §-okkal egé-
szül ki:

„Sportfólió Projekt Iroda

21/A. §

A szervezeti egység:
a) ellátja a Sportfólió Sportlétesítményeket Kezelõ,

Hasznosító és Fejlesztésszervezõ Közhasznú Társaság
(a továbbiakban: Kht.) vagyonkezelésébe, tulajdonába tar-
tozó állami sportvagyon felügyeletével, kezelésével és fej-
lesztésével kapcsolatos feladatokat, kivéve a miniszteri
biztos, valamint a Vagyongazdálkodási és Fejlesztési Fõ-
osztály feladatkörébe tartozó teendõket;

b) közremûködik a Kht. vagyonkezelésébe, tulajdonába
tartozó állami sportcélú ingatlanok hasznosításának terve-
zésével, ellenõrzésével és mûködtetésével kapcsolatos
feladatokban;

c) figyelemmel kíséri a Kht. mûködésének a jogszabályi
elõírásoknak való megfelelését és ellátja a Kht. mûködésé-
nek felügyeletét;

d) kivizsgálja a Kht. mûködésével kapcsolatban beérke-
zõ panaszokat;

e) adatbázist készít a Kht. mûködését érintõ legfonto-
sabb adatokról, alapítói határozatokról; nyilvántartja a
Kht. alapító okiratát, szervezeti és mûködési szabályzatát,
gazdálkodási szabályzatát, egyéb lényeges szabályzatait
és azok módosításait;

f) a Kht. vezetésével közösen folyamatosan vizsgálja a
Kht. mûködésének – a végelszámolás megkezdéséhez
szükséges – racionalizálását;

g) érdemi döntés-elõkészítést végez a Kht.-val kapcso-
latos intézmény-felügyelet tekintetében;

h) szakmailag elõkészíti, véleményezi a Nemzeti Sport-
hivatal tulajdonosi, alapítói jogkörébe tartozó, a Kht.-t is
érintõ társasági jogi elõterjesztéseket, szerzõdéseket, ala-
pítói határozatokat, valamint a Kht. társasági, tulajdoni ré-
szesedéseivel kapcsolatos részvényesi, tulajdonosi dönté-
seket;

i) szakmailag elõkészíti, véleményezi a Kht.-t érintõ ál-
lami vagyon kezelésével kapcsolatos elõterjesztéseket,
szerzõdéseket;

j) részt vesz a szakterületét érintõ költségvetési terve-
zéshez kapcsolódó feladatok ellátásában;

k) elvégzi – a Fejezeti Gazdálkodási Önálló Osztály, il-
letve a Gazdálkodási és Ellátási Önálló Osztály közremû-
ködésével – a Kht.-ra vonatkozó költségvetési feladatokat,
ideértve a pénzügyi kötelezettségvállalással, illetve a
fejezeti sorkezeléssel kapcsolatos feladatokat is;

l) közremûködik a feladatkörét érintõ stratégiai felada-
tok kidolgozásában és végrehajtásában;

m) együttmûködik az érintett szervezeti egységekkel,
intézményekkel;

n) közremûködik a Hivatal ellenõrzési tervének kialakí-
tásában;

o) ellátja a végrehajtási és koordinációs feladatokat a
Hivatal által meghatározott, a Kht-t érintõ létesítmény-fej-
lesztéssel kapcsolatos sportszakmai koncepciók megvaló-
sításában;

p) elõkészíti és koordinálja a Kht. végelszámolási eljá-
rását, ennek keretében különösen:

pa) koordinálja az ingatlanértékesítéseket,
pb) kezeli a Kht. vagyonelemeit, kapcsolatot tart az

érintett sportegyesületekkel, önkormányzatokkal,
pc) koordinálja a követelések, kötelezettségek körének

felmérését, javaslatot tesz az esetleges kárigények rende-
zésére,

pd) véleményezi a Kht. vagyonelemeit érintõ vagyonke-
zelõi szerzõdéseket,

pe) felügyeli a Kht. vagyonátadással kapcsolatos fel-
adatait,

pf) jogi állásfoglalásokat, társasági jogi szempontú vé-
leményeket készít,

pg) szakmailag elõkészíti a Kht. végelszámolásával
kapcsolatos kommunikációs anyagokat az Elnöki Titkár-
ság részére.

A Fejezeti Gazdálkodási Önálló Osztály

21/B. §

(1) A szervezeti egység a Hivatal, mint középirányító
szerv részére külön jogszabály alapján átadott jogkörben
ellátja a BM költségvetési fejezet költségvetési felügyelete
alá tartozó, alapfeladatként a sporttal kapcsolatos állami
feladatok ellátására létrehozott központi költségvetési
szervek, valamint a sportszakmai költségvetési elõirány-
zatok (továbbiakban együtt: sporttal kapcsolatos költség-
vetési elõirányzatok) egyes költségvetési felügyeleti jogo-
sítványait.

(2) A szervezeti egység az (1) bekezdésben foglalt jog-
körében – a fejezet felügyeletét ellátó szerv által meghatá-
rozottaknak megfelelõen – ellátja a sporttal kapcsolatos
költségvetési elõirányzatok tervezésével, a költségvetés
végrehajtásával, a végrehajtásról készített beszámolókkal,
a végrehajtás külsõ és belsõ ellenõrzésével, a szükséges
szabályozási keretek létrehozásával és folyamatos felül-
vizsgálatával, a kincstári finanszírozással, továbbá ezek
nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.

(3) A szervezeti egység vezetõje a sportszakmai költ-
ségvetési elõirányzatok tekintetében a Hivatal gazdasági
vezetõje.

(4) A szervezeti egység:
a) közremûködik a sporttal kapcsolatos költségvetési

elõirányzatok költségvetési keretszámainak kialakításá-
ban, azok egyeztetésében;

b) a fejezet felügyeletét ellátó szerv által meghatározot-
taknak megfelelõen irányítja, koordinálja az irányítása alá
rendelt költségvetési szervek éves költségvetésének elké-
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szítését, elkészíti a sportszakmai elõirányzatok éves költ-
ségvetését, továbbá a költségvetések szöveges indoko-
lását;

c) jóváhagyásra elõkészíti és elõterjeszti a kincstári és
elemi költségvetéseket;

d) a fejezet felügyeletét ellátó szerv által meghatározot-
taknak megfelelõen irányítja, koordinálja az irányítása alá
rendelt költségvetési szervek éves és idõszakos beszámo-
lóinak, és különbözõ adatszolgáltatásainak elkészítését,
felülvizsgálja azokat, elkészíti a sportszakmai költségve-
tési elõirányzatok éves és idõszakos beszámolóját,
továbbá a zárszámadáshoz kapcsolódó szöveges indoko-
lást;

e) közremûködik a sporttal kapcsolatos költségvetési
elõirányzatok maradvány-elszámolásának felülvizsgálatá-
ban, javaslatot tesz az elõirányzat-maradványok jóváha-
gyására;

f) folyamatosan figyelemmel kíséri a felügyelete alá
rendelt költségvetési szervek, továbbá a sportszakmai
költségvetési elõirányzatok költségvetésének végrehajtá-
sát, elemzéseket, értékeléseket készít, szükség esetén ja-
vaslatot tesz intézkedésre;

g) kezeli az elõirányzat-felhasználási keretszámlákat,
intézkedik keretnyitásokról, nyilvántartja a sporttal kap-
csolatos költségvetési elõirányzatok alakulását, az elõ-
irányzatok módosítását jogcím és hatáskör szerinti bontás-
ban, intézkedik a felügyeleti (Országgyûlés, Kormány, fe-
jezet felügyeletét ellátó szerv) hatáskörben hozott mó-
dosítások végrehajtásáról;

h) a sportszakmai költségvetési elõirányzatok költség-
vetésének végrehajtása tekintetében gyakorolja az ellen-
jegyzési, utalványozási és érvényesítési jogköröket a vo-
natkozó jogszabályok és belsõ szabályzatok keretein be-
lül, az egyes funkciókra vonatkozó összeférhetetlenségi
szabályok betartásával;

i) ellátja a gazdasági események és a fejezeti számlák
fõkönyvi és analitikus könyvelését, nyilvántartja a kötele-
zettségvállalásokat, kiemelten a feladatkörében megkötött
szerzõdéseket; kezeli a bankszámlákat, teljesíti az átutalá-
sokat, intézkedik keretnyitásokról, elvégzi a szükséges
külsõ (Magyar Államkincstár) és belsõ („keretgazdák”)
egyeztetéseket;

j) közremûködik a hatáskörébe tartozó költségvetési
ügyeket érintõ külsõ és belsõ ellenõrzésekkel kapcsolatos
feladatokban (adatszolgáltatás, egyeztetés, intézkedési
tervek készítése stb.);

k) kezeli és karbantartja a törzsadattári nyilvántartást;
l) elõkészíti, illetve közremûködik a hatáskörébe rendelt

költségvetési feladatok végrehajtására vonatkozó jogsza-
bályok, fejezeti szintû és belsõ szabályzatok (különösen a
sporttal kapcsolatos költségvetési elõirányzatok felhasz-
nálására vonatkozó rendelet, a sportszakmai költségvetési
elõirányzatok felhasználására vonatkozó gazdálkodási
szabályzat, valamint a számviteli politika) elõkészíté-
sében;

m) közremûködik a feladat- és hatáskörét érintõ elõter-
jesztések véleményezésében;

n) gondoskodik a pénzügyi információs rendszerek mû-
ködtetésérõl;

o) feladatainak ellátása során együttmûködik a Gazdál-
kodási és Ellátási Önálló Osztállyal.

(5) Az átadott jogkör a középirányítói hatáskörbe ren-
delt költségvetési szervek esetében az alábbiakra nem ter-
jed ki:

a) új költségvetési szerv alapítása, meglévõ megszünte-
tése, gazdálkodási jogkörének megváltoztatása, részére
számla nyitása és megszüntetése;

b) a költségvetési szerv szervezeti és mûködési szabály-
zata, a költségvetési alapokmánya és a fejlesztési terve
jóváhagyása;

c) a költségvetési szerv elemi beszámolója, elõirány-
zat-maradványa jóváhagyása, a kötelezettségvállalással
nem terhelt elõirányzat-maradványa felhasználási célja,
rendeltetése meghatározása;

d) a költségvetési szerv elemi költségvetésének, elõ-
irányzatainak (beleértve a költségvetési létszámkeretet is)
megállapítása, jóváhagyása, továbbá az elõirányzatok mó-
dosításának, átcsoportosításának engedélyezése;

e) a költségvetési és a zárszámadási törvény elõkészíté-
sével összefüggõ fejezeti jogosítványok.

(6) Az átadott jogkör a középirányítói hatáskörbe ren-
delt sportszakmai költségvetési elõirányzatok tekintetében
az alábbiakra nem terjed ki:

a) a költségvetési alapokmány és a fejlesztési terv jóvá-
hagyása;

b) az elemi beszámoló, az elõirányzat-maradványa jó-
váhagyása, a kötelezettségvállalással nem terhelt elõirány-
zat-maradványa felhasználási célja, rendeltetése meghatá-
rozása;

c) az elemi költségvetés, az elõirányzatok megállapítá-
sa, jóváhagyása, továbbá az elõirányzatok módosításának,
átcsoportosításának engedélyezése;

d) a költségvetési és a zárszámadási törvény elõkészíté-
sével összefüggõ fejezeti jogosítványok.

A Gazdálkodási és Ellátási Önálló Osztály

21/C. §

(1) A szervezeti egység a Hivatal – mint intézmény, ön-
állóan gazdálkodó központi költségvetési szerv – gazda-
sági szervezete.

(2) A szervezeti egység a költségvetési gazdálkodás te-
rületén ellátja a Hivatal költségvetési elõirányzatainak ter-
vezésével, a költségvetés végrehajtásával, a végrehajtásról
készített beszámolókkal, jelentésekkel, a végrehajtás kül-
sõ és belsõ ellenõrzésével, a szükséges szabályozási ke-
retek létrehozásával és folyamatos felülvizsgálatával, a
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kincstári finanszírozással, továbbá ezek nyilvántartásával
kapcsolatos feladatokat.

(3) A szervezeti egység vezetõje a Hivatal költségvetése
tekintetében a Hivatal gazdasági vezetõje.

(4) A szervezeti egység:

a) ellátja a Hivatal gazdálkodási és az ahhoz kapcsolódó
döntés-elõkészítõ feladatait;

b) közremûködik a Hivatal éves költségvetésének
összeállításában, jóváhagyásra elõkészíti és elõterjeszti az
elemi költségvetést, a jóváhagyást követõen gondoskodik
a végrehajtáshoz szükséges feltételekrõl, valamint hatás-
körébe tartozóan végrehajtja azt;

c) javaslatot tesz a belsõ költségvetési keretek kialakítá-
sára, a jóváhagyást követõen gondoskodik a végrehajtás-
hoz szükséges feltételekrõl, valamint hatáskörébe tarto-
zóan végrehajtja azt;

d) nyilvántartja a Hivatal költségvetési elõirányzatait,
azok módosításait jogcím és hatáskör szerinti bontásban,
folyamatosan figyelemmel kíséri a Hivatal költségvetése
végrehajtását, az elõirányzat-felhasználás alakulását,
gyûjti az évközi többletigényeket, szükség esetén kezde-
ményezi az elõirányzat-módosításokat, illetve javaslatot
tesz vezetõi intézkedésre;

e) a fejezet felügyeletét ellátó szerv által meghatározot-
tak alapján elõkészíti a Hivatal gazdálkodásáról az éves és
idõszakos beszámolókat, továbbá különbözõ adatszolgál-
tatásokat teljesít;

f) elkészíti a Hivatal költségvetési elõirányzatai marad-
vány-elszámolását, javaslatot tesz az elõirányzat-marad-
ványok jóváhagyására;

g) a Hivatal költségvetése végrehajtása tekintetében
gyakorolja az ellenjegyzési, utalványozási és érvényesítési
jogköröket a vonatkozó jogszabályoknak és belsõ szabály-
zatoknak megfelelõen, az összeférhetetlenségi szabályok
betartásával;

h) ellátja a gazdasági események és a számlák fõkönyvi
és analitikus könyvelését, nyilvántartja a kötelezettségvál-
lalásokat, kiemelten a feladatkörében megkötött szerzõdé-
seket, kezeli a bankszámlákat, teljesíti az átutalásokat,
közremûködik a szükséges külsõ (Magyar Államkincstár)
és belsõ („keretgazdák”) egyeztetésekben;

i) ellátja a bérgazdálkodással összefüggõ feladatokat,
különösen a bérszámfejtést, a társadalombiztosítási kifize-
tõhelyi feladatokat;

j) kezeli a Hivatal házipénztárát;

k) ellátja az olimpiai járadékkal és a Nemzet Sportolója
életjáradékkal kapcsolatos pénzügyi feladatokat;

l) ellátja a Hivatal mûködéséhez szükséges vagyongaz-
dálkodással, vagyonkezeléssel kapcsolatos teendõket, en-
nek keretében vezeti a vagyonkatasztert, nyilvántartja a ré-
szesedéseket, e körben kapcsolatot tart az érintett gazda-
sági társaságokkal;

m) ellátja az eszköznyilvántartással, valamint a leltár ki-
értékelésével kapcsolatos feladatokat;

n) ellátja a lakásvásárlási és lakásépítési hiteltörlesztés
pénzügyi és könyvelési feladatait;

o) közremûködik a – Közbeszerzési Szabályzatban
meghatározott – közbeszerzési, valamint beruházási és fej-
lesztési feladatok ellátásában;

p) szervezi, biztosítja és ellenõrzi a Hivatal ellátási fel-
adatait;

r) biztosítja a Hivatal informatikai rendszerének mû-
ködtetését, a feladatok zavartalan ellátását, koordinálja a
kormányzati informatikával összefüggõ, Hivatalt érintõ
feladatok ellátását;

s) az elektronikus információszabadságról szóló 2005.
évi XC. törvényben és végrehajtási jogszabályaiban, vala-
mint a belsõ szabályzatban foglaltaknak megfelelõen gon-
doskodik a szervezeti egységek által rendelkezésére
bocsátott adatok elektronikus közzétételérõl;

t) irányítja és felügyeli a gondnoksági feladatok ellá-
tását;

u) közremûködik a hatáskörébe tartozó költségvetési
ügyeket érintõ külsõ és belsõ ellenõrzésekkel kapcsolatos
feladatokban (adatszolgáltatás, egyeztetés, intézkedési
tervek készítése stb.);

v) elkészíti, illetve közremûködik a hatáskörébe rendelt
költségvetési feladatok végrehajtására vonatkozó jogsza-
bályok, fejezeti szintû és belsõ szabályzatok elõkészíté-
sében;

w) közremûködik a feladat- és hatáskörét érintõ elõter-
jesztések véleményezésében.

(5) A szervezeti egység a mûszaki feladatai körében:
a) közremûködik a munkavégzéshez szükséges fejlesz-

tések, beruházások kivitelezésében;
b) kapcsolatot tart a hivatali beruházások, fejlesztések

beruházóival, kivitelezõivel.

(6) A szervezeti egység ellátási feladatai körében:
a) végzi az épületgondnoksági feladatokat (fenntartás,

állagmegóvás, karbantartás, javítások);
b) ellátja a gépkocsi-parkkal kapcsolatos üzemeltetési,

nyilvántartási, karbantartási és parkolási feladatokat;
c) végzi a hivatali munka kiszolgálásával kapcsolatos

anyag- és eszközbiztosítással, eszköz- és anyagbeszerzé-
sekkel, sokszorosítási szolgáltatásokkal összefüggõ fel-
adatokat;

d) végzi a leltározási tevékenységet.

(7) A szervezeti egység a biztonsági feladatai körében:
a) gondoskodik a rendkívüli események felszámolásá-

ban közremûködõk kijelölésérõl, képzésükrõl, továbbkép-
zésükrõl;

b) gondoskodik az épület kiürítéséhez szükséges tájé-
koztatók, útbaigazító táblák elkészíttetésérõl, elhelyezésé-
rõl, karbantartásáról;

c) gondoskodik a menekülési útvonalak kijelölésérõl.
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(8) A szervezeti egység biztonsági feladatai köré-
ben rendkívüli esemény bekövetkezésekor jelentkezõ fel-
adatai:

a) a hivatali részlegek, külsõ bérlõk, az épületben tar-
tózkodó csoportok, személyek riasztása, tájékoztatása;

b) az illetékes hatóságok haladéktalan értesítése, foga-
dása, közremûködés munkájukban;

c) a kiürítés megszervezése.”.

11. § Az SzMSz 23. §-a helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„23. §

A Sportigazgatási Osztály:
a) ellátja a Nemzeti Sporttanács titkársági feladatait;
b) részt vesz a területét érintõ jogszabály-alkotásban,

sportszakmai szempontból véleményezi a sport területét
érintõ jogszabályok tervezetét;

c) ellátja a kiemelt hazai rendezésû sportesemények
nyilvántartásával, megrendezésének támogatásával, és a
támogatás felhasználásának ellenõrzésével kapcsolatos
feladatokat;

d) kidolgozza az eredményességi támogatásra vonatko-
zó rendet, javaslatot tesz a támogatottak személyére;

e) gondoskodik a sporttudomány területét érintõ hiva-
tali feladatokról, együttmûködve a Stratégiai és Elemzési
Önálló Osztállyal;

f) javaslatot tesz a Nemzeti Doppingellenes Koordináci-
ós Testület Hivatal által delegált tagjának személyére, el-
látja a Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testület, va-
lamint az azon belül mûködõ Terápiás Alkalmazási
Kivételek Bizottságának titkársági feladatait;

g) ellátja a sportegészségüggyel, a doppingmegelõzés-
sel kapcsolatos feladatokat, amelynek során kapcsolatot
tart az Országos Sportegészségügyi Intézettel, sportszak-
mai szempontból ellenõrzi a sportegészségügyi feladatok
ellátását;

h) gondoskodik az Országos Sportegészségügyi Intézet,
a Magyar Sporttudományi Társaság, valamint a Magyar
Edzõk Társasága mûködésének támogatásáról;

i) ellátja a sport területét érintõ kitüntetések adományo-
zásával kapcsolatos feladatokat;

j) tervezi az olimpiai járadék éves költségvetési fedeze-
tének mértékét és elvégzi a tervezéssel kapcsolatos sport-
szakmai egyeztetéseket, valamint elkészíti az olimpiai já-
radékkal kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásokat;

k) közremûködik a Nemzet Sportolója elismerõ címmel
járó feladatok ellátásában;

l) kapcsolatot tart a Mezõ Ferenc Sportközalapítvánnyal
és ellátja a közalapítvánnyal kapcsolatban felmerülõ fel-
adatokat, gondoskodik a Mezõ Ferenc Sportközalapítvány
és az Ezüstgerely Mûvészeti Pályázat mûködésének támo-
gatásáról;

m) kapcsolatot tart a Wesselényi Miklós Sportközalapít-
vánnyal az eredményességi támogatásokkal összefüggõ
ügyekben;

n) ellátja az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ
sportszakmai képesítésekkel kapcsolatos feladatokat, ja-
vaslatot készít a szakmai és vizsgakövetelmények, a köz-
ponti programok, valamint a tanulmányi segédletek kidol-
goztatására, aktualizálására, ellátja a szakmai vizsgabi-
zottságok elnökeinek megbízásával, valamint a nyilván-
tartások összeállításával és kezelésével kapcsolatos fel-
adatokat;

o) ellátja a sportszakmai képesítések országos vizsgáz-
tatási névjegyzékének és országos szakképzési szakértõi
névjegyzékének összeállításával és kezelésével kapcsola-
tos feladatokat;

p) ellátja a külföldön szerzett – az ágazat illetékessé-
gébe tartozó – sportszakmai képesítések honosításával, el-
ismertetésével kapcsolatos feladatokat, elõkészíti az ezzel
összefüggõ elnöki döntéseket;

q) a Vagyongazdálkodási és Fejlesztési Fõosztály veze-
tõjével együttmûködve javaslatot tesz a Papp László Sport
Aréna állami eseménynapjai elosztására;

r) ellátja a Forma 1 Magyar Nagydíj támogatásával
összefüggõ feladatokat, amelynek során kapcsolatot tart a
Hungaroring Sport Rt.-vel;

s) ellátja a feladatkörébe tartozó fejezeti kezelésû elõ-
irányzatok kezelését, nyomon követi pénzügyi folyamatait
és ellenõrzi azt;

t) részt vesz a költségvetési tervezéshez kapcsolódó fel-
adatok ellátásában;

u) közremûködik a feladatkörét érintõ stratégiai felada-
tok kidolgozásában és végrehajtásában;

v) közremûködik a Hivatal ellenõrzési tervének kialakí-
tásában.”

12. § (1) Az SzMSz 25. §-ának l) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[A szervezeti egység:]
„l) javaslatot tesz a fogyatékosok integrációjával kap-

csolatos feladatokra, közremûködik a fogyatékosok esé-
lyeivel és esélyegyenlõségével összefüggõ kormányzati
feladatokban;”

(2) Az SzMSz 25. §-a a következõ s)–w) pontokkal egé-
szül ki:

[A szervezeti egység]
„s) gondoskodik a sportcélú állami támogatások, vala-

mint az ahhoz kapcsolódó pénzügyi folyamatoknak, to-
vábbá az ellenõrzések rendjének kidolgozásáról, az elszá-
molások ellenõrzésérõl;

t) gondoskodik a támogatások ügymenetének folyama-
tos felülvizsgálatáról;

u) javaslatokat dolgoz ki az épek és a fogyatékosok
sportjának fejlesztésére, a Sportigazgatási Osztállyal
együttmûködik a tudományos háttér erõsítésével kapcso-
latos feladatokban;
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v) köz re mû kö dik a sport cé lú in gat la nok aka dály men te -
sí té sé nek ter ve zé sé vel, el len õr zé sé vel és mû köd te té sé vel
kapcsolatos feladatokban;

w) együtt mû kö dik a te rü le ti és te le pü lé si szer ve ze ti és
irá nyí tá si rend szer sze rep lõ i vel (a te rü le ti és te le pü lé si ön -
kor mány za tok kal és hát tér in téz mé nye ik kel, va la mint a
sport te rü le tén te vé keny ke dõ tár sa dal mi szer ve ze tek kel) a
sport szak mai kon cep ci ók ki dol go zá sá ban, szak mai tá mo -
gatást nyújt a sporttal összefüggõ feladataik ellátásához;

x) részt vesz a te rü le tét érin tõ jog sza bály-al ko tás ban.”

13. § (1) Az SzMSz 26. §-ának d) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A szer ve ze ti egy ség:]
„d) gon doz za a Hi va tal ál tal tá mo ga tott prog ram so ro zat

kö ré be tar to zó ese mé nye ket, együtt mû kö dik egyéb di ák-
és sza bad idõ sport ren dez vé nyek szer ve zõ i vel az épek és
fo gya té ko sok sport ja te kin te té ben egy aránt;”.

(2) Az SzMSz 26. §-ának g) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A szer ve ze ti egy ség:]
„g) a 23. § m) pont já ban fog lalt ügyek ki vé te lé vel kap -

cso la tot tart a Wes se lé nyi Mik lós Sport köz ala pít vánnyal,
an nak Ala pí tó Ok ira tá ban fog lalt fel ada tok te kin te té ben,
kü lö nös fi gye lem mel a Ge re vich Ala dár-sport ösz tön díj jal
össze füg gõ ügyek re;”.

(3) Az SzMSz 26. §-a a kö vet ke zõ n)-p) pon tok kal egé -
szül ki:

[A szer ve ze ti egy ség:]
n) nyo mon kö ve ti a Sport Fõ osz tály pénz ügyi fo lya ma -

ta it, és részt vesz a ter ve zé si fel ada tok ban;
o) nyo mon kö ve ti a sport te rü le tén ko ráb bi évek ben ki írt 

pá lyá za to kat;
p) a Sport igaz ga tá si Osz tály köz re mû kö dé sé vel el lát ja a 

test kul tu rá lis fel sõ ok ta tás fej lesz té sé vel és tá mo ga tá sá val
összefüggõ feladatokat.”.

14. § Az SzMSz 27. §-ának j) pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

[A szer ve ze ti egy ség:]
„j) a Ver seny sport és Után pót lás Osz tály rész vé te lé vel

együtt mû kö dik a te rü le ti és te le pü lé si szer ve ze ti és irá nyí -
tá si rend szer sze rep lõ i vel (a te rü le ti és te le pü lé si ön kor -
mány za tok kal és hát tér in téz mé nye ik kel) a stra té gi ai és
elem zé si fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges in for má ci ók
gyûj té sé ben, rend sze re zé sé ben és az adott me gyét, te le pü -
lést érin tõ ada tok vissza jut ta tá sá ban;”.

15. § (1) Az SzMSz 28. §-a (1) be kez dé sé nek he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A szer ve ze ti egy ség:
a) irá nyít ja és ko or di nál ja a Hi va tal fel ügye le te alatt

mû kö dõ és a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott költ ség ve té si
in téz mé nyek, a Hi va tal tu laj do ni ré sze se dé sé vel mû kö dõ

gaz da sá gi tár sa sá gok (a to váb bi ak ban együtt: in téz mé -
nyek) felügyeletével kapcsolatos feladatokat;

b) el lát ja az in téz mé nyek va gyon ke ze lé sé be, tu laj do ná -
ba tar to zó ál la mi sport va gyon fel ügye le té vel, ke ze lé sé vel
és fej lesz té sé vel kap cso la tos fel ada to kat, va la mint ja vas la -
tot tesz a sport va gyon-gaz dál ko dás sal, a sport lé te sít -
mény-fej lesz tés sel kapcsolatos stratégiákra, programokra
és projektekre.”.

(2) Az SzMSz 28. §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A Va gyon gaz dál ko dá si és Fej lesz té si Fõ osz tály
fel adat- és ha tás kö ré nek el lá tá sá val össze füg gés ben in téz -
mény:

a) a Nem ze ti Sport köz pon tok;
b) a Test ne ve lé si és Sport mú ze um;
c) a Nem ze ti Után pót lás-ne ve lé si In té zet;
d) a Ren dez vény csar nok Rt.;
e) a Sport lé te sít mé nyek Rt.;
f) a Ma gyar Sport Há za Rt.;
g) a Hun ga ro ring Sport Rt.;
h) az If jú sá gi és Sport kom mu ni ká ci ós Kft.”.

16. § Az SzMSz 29. §-ának a) pont ja he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

[A szer ve ze ti egy ség:]
„a) el lát ja az in téz mé nyek mû kö dé sé nek fel ügye le tét,

amely nek so rán a sport szak mai kér dé sek ben együtt mû kö -
dik a Sport Fõ osz tállyal;”.

17. § (1) Az SzMSz 32. §-a (1) be kez dé sé nek d)-e) pont -
jai he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lépnek:

[A szer ve ze ti egy ség a jog sza bály-elõ ké szí tõ (sza bá lyo -
zá si) te vé keny sé ge kö ré ben:]

„d) az érin tett szak mai szer ve ze ti egy sé gek kel együtt -
mû köd ve vég zi a Hi va tal fel adat kö ré be tar to zó, va la mint
an nak mû kö dé sé vel össze füg gõ elõ ter jesz té sek, je len té sek 
és mi nisz te ri ren de le tek BM-mel va ló bel sõ és kül sõ
 államigazgatási egyez te té sét, meg szer ve zi a tár ca kö zi
egyez tetéseket az érin tett szak te rü le tek be vo ná sá val, és
azo kon biz to sít ja az osz tály rész vé te lét;

e) az érin tett szak mai szer ve ze ti egy ség gel együtt ér té -
ke li a BM-mel va ló bel sõ és kül sõ ál lam igaz ga tá si egyez -
te tés részt ve võ i tõl és a tár sa dal mi part ne rek tõl be ér ke zõ
vé le mé nye ket, az ér té ke lés alap ján ja vas la tot tesz a fel sõ -
ve ze tõi szintû egyeztetésre, illetve döntésre;”.

(2) Az SzMSz 32. §-a (3) be kez dé sé nek

a) c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
[A szer ve ze ti egy ség az ál ta lá nos igaz ga tá si fel ada tai

kö ré ben:]
„c) el ké szí ti a Hi va tal fél éves mun ka ter vét, va la mint a

fé lé vet kö ve tõ hó nap vé gé ig az el nö ki ér te kez let ré szé re a
mun ka terv vég re haj tá sá ról szó ló tá jé koz ta tót;”;
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b) f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A szervezeti egység az általános igazgatási feladatai

körében:]
„f) tájékoztatót készít havonta az elnöki értekezlet ré-

szére a Hivatal féléves munkatervében, illetve az elnöki
utasításokban foglalt, az elõzõ hónapban határidõs felada-
tok teljesítésének helyzetérõl.”.

18. § (1) Az SzMSz 33. §-ának a) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[A szervezeti egység:]
„a) kizárólagosan ellátja a Hivatal magánjogi, perbeli és

jogtanácsosi képviseletét;”,

(2) Az SzMSz 33. §-ának h) pontja a következõ hc) al-
ponttal egészül ki:

[h) ellátja az olimpiai járadék iránti kérelmekkel kap-
csolatos hatósági feladatot, amelynek keretében:]

„hc) végrehajtható bírósági és egyéb hatósági határozat
(letiltás) alapján kezdeményezi a szükséges intézkedése-
ket a letiltásnak az olimpiai járadékból történõ foganatosí-
tása érdekében;”,

(3) Az SzMSz 33. §-a a következõ t) ponttal egészül ki:
[A szervezeti egység:]
„t) koordinálja a hon-, illetve a polgári védelemmel, a

tûzvédelemmel és a munkavédelemmel kapcsolatos fel-
adatokat.”.

19. § (1) Az SzMSz 39. §-ának (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(2) Az elnökhelyettest akadályoztatása vagy távolléte
esetén szakmai feladatai ellátása tekintetében a 3. § (3) be-
kezdésében meghatározott szervezeti egységek vezetõi, a
Hivatalon belüli kapcsolattartásban pedig az általa kijelölt
vezetõ helyettesíti.”.

(2) Az SzMSz 39. §-a a következõ új (3) bekezdésekkel
egészül ki, és az eredeti (3)–(5) bekezdések számozása
(4)–(6) bekezdésre változik:

„(3) A Hivatal igazgatási feladatainak ellátásában az el-
nököt és az elnökhelyettest a fõcsoportfõnök helyettesíti.”.

20. § (1) Az SzMSz 40. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) A Hivatal képviseletét a KÁT és a Kormány ülése-
in, az Országgyûlés illetékes bizottságaiban, a tárcaközi
bizottságokban, kormányzati munkacsoportokban, vala-
mint a minisztériumokkal, országos hatáskörû közigazga-
tási szervekkel való kapcsolattartásban, valamint a Kor-
mány különbözõ szerveiben – a jogszabályok vagy a mi-
niszter, továbbá a BM közigazgatási államtitkára (a továb-
biakban: közigazgatási államtitkár) által meghatározott
rendben – a miniszter, a közigazgatási államtitkár, az el-
nök, az elnökhelyettes, a fõcsoportfõnök, a miniszteri biz-
tos, a fõosztályvezetõk, az általuk kijelölt vezetõk, vagy

felsõfokú végzettséggel rendelkezõ köztisztviselõk, illet-
ve az elnök felügyelete alatt mûködõ költségvetési szervek
vezetõi, vagy az általuk kijelölt személyek látják el.”.

(2) Az SzMSz 40. §-ának (3)-(4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:

„(3) A sajtó képviselõinek tájékoztatására a Hivatal ne-
vében az elnök, vagy az általa kijelölt vezetõ jogosult. Az
elnök által jóváhagyott koncepcionális kérdésben, vala-
mint saját mûködési területüket illetõen az elnökhelyettes,
a fõcsoportfõnök, a miniszteri biztos, valamint a fõosztály-
vezetõk nyilatkozhatnak. Az érdemi ügyintézést végzõ
munkatársak a fõosztályvezetõ által adott felhatalmazás
keretében nyilatkozhatnak. A sajtó megkeresésérõl és a
nyilatkozatról az Elnöki Titkárságot és a közvetlen felet-
test a nyilatkozattételt megelõzõen a szükséges koordi-
náció érdekében haladéktalanul tájékoztatni kell.

(4) A Hivatal jogi, igazgatási, perbeli és jogtanácsosi
képviseletét a Jogi és Igazgatási Fõcsoportfõnök, vagy az
általa meghatalmazott személy látja el.”.

21. § (1) Az SzMSz 41. §-ának (2)-(3) bekezdése helyé-
be a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) Az elnök kiadmányozza a köztársasági elnök, az
Országgyûlés tisztségviselõi, az országgyûlési biztosok,
az Állami Számvevõszék elnöke, a Kormány tagjai, az Al-
kotmánybíróság elnöke, a Legfelsõbb Bíróság elnöke, a
Legfõbb Ügyész, a külképviseletek vezetõi részére kül-
dendõ ügyiratokat – a (3) bekezdésben foglaltakra is figye-
lemmel – a kormány-elõterjesztéseket (jelentéseket), és
mindazon iratokat, amelyek kiadmányozási jogát magá-
nak tartotta fenn. Az elnök kiadmányozási jogát – akadá-
lyoztatása vagy távolléte esetén, továbbá meghatározott
ügycsoportokban – az elnökhelyettesre, a fõcsoportfõ-
nökre, a miniszteri biztosra ruházza át.

(3) Az elnök a kormány-elõterjesztéseket (jelentéseket)
a szakmai, a BM-mel való belsõ- és külsõ államigazgatási
egyeztetés lefolytatását követõen aláírásra a miniszter elé
terjeszti.”.

(2) Az SzMSz 41. §-ának (6) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(6) Az elnök a kiadmányozási jogát – a (7) bekezdés-
ben meghatározott kivételekkel - az elnökhelyettesre, illet-
ve a fõcsoportfõnökre akár egyedileg, akár az ügyek meg-
határozott csoportja tekintetében átruházhatja.”.

(3) Az SzMSz 41. §-ának (8)–(10) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:

„(8) Az elnök kiadmányozási jogát akadályoztatása
vagy távolléte esetén a helyettesítésre vonatkozó szabá-
lyoknak megfelelõen az elnökhelyettes, illetve a fõcso-
portfõnök gyakorolja.

(9) A hatáskörükbe tartozó ügyekben az elnökhelyettes,
a fõcsoportfõnök, a miniszteri biztos gyakorolják a kiad-
mányozási jogot azzal, hogy a fõcsoportfõnök kiadmá-
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nyozza az államigazgatási egyeztetésre érkezett miniszteri
rendeleti szintû jogszabály-tervezeteket.

(10) Az önálló szervezeti egységek vezetõi a hatáskö-
rükbe tartozó ügyekben akkor gyakorolják a kiadmányo-
zási jogot, ha az nincs fenntartva az elnök, az elnökhelyet-
tes, a fõcsoportfõnök, vagy a miniszteri biztos részére.”.

22. § Az SzMSz 43. §-ának (3) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(3) A kötelezettségvállalás részletes szabályait az 58. §
(1) bekezdésének j) és k) pontjaiban szereplõ szabályzatok
tartalmazzák azzal, hogy a fõcsoportfõnök az elnököt, a
fõcsoportfõnök, a miniszteri biztos és a Sport Fõosztály
vezetõje az elnökhelyettest helyettesítheti a kötelezettség-
vállalások tekintetében az elnök eseti írásbeli meghatal-
mazása alapján.”.

23. § (1) Az SzMSz 45. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) A Hivatal feladatainak tervezését féléves idõszakra
készített munkaterv rögzíti. A munkaterv tartalmazza a
Kormány jogalkotási programjában szereplõ, közvetlenül,
vagy a BM-en keresztül közvetetten meghatározott kötele-
zettségeket, az elnök döntéseibõl, valamint az államigaz-
gatási együttmûködésbõl következõ feladatokat.”.

(2) Az SzMSz 45. §-ának (4) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(4) A Hivatal féléves munkatervét a szakterületektõl
kapott javaslatok alapján a Jogi Fõosztály Közjogi és
Koordinációs Osztálya készíti el és a miniszter hagyja
jóvá.”.

24. § Az SzMSz 46. §-a (2) bekezdésének c) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[A szabályozási javaslat tartalmazza:]
„c) a célhoz rendelt szabályozási intézkedési megoldást,

ennek indokait, a javasolt intézkedésnek a kormányprog-
ramhoz való illeszkedését, várható gazdasági, költségveté-
si, társadalmi, egészségi, környezeti és egyéb hatásait, il-
letve következményeit, jogszabály esetében ezen túlmenõ-
en az alkalmazhatóság feltételeit, továbbá a sajtó tájékoz-
tatására vonatkozó javaslatot;”.

25. § Az SzMSz 48. §-ának (5)–(6) bekezdései helyébe
a következõ rendelkezések lépnek és a 48. §-a következõ
(7)–(10) bekezdésekkel egészül ki:

„(5) Az elnök által jóváhagyott tervezetnek a BM-mel
való belsõ egyeztetésérõl – a közigazgatási államtitkár en-
gedélyét követõen – a Jogi Fõosztály Közjogi és Koordi-
nációs Osztálya gondoskodik. A Jogi Fõosztály Közjogi és
Koordinációs Osztálya a BM szervezeti egységeitõl beér-
kezett észrevételeket szakmai elbírálásra és egyeztetésre
az elõterjesztésért felelõs szervezeti egység rendelkezésé-
re bocsátja. A BM-mel való belsõ egyeztetés alapján szük-
séges változtatásokat a Hivatal illetékes szervezeti egysé-

gének javaslata alapján a Jogi Fõosztály Közjogi és Koor-
dinációs Osztálya végzi.

(6) A BM-mel egyeztetett tervezetet az államigazgatási
egyeztetés javasolt idõtartamának megjelölésével – a Jogi
Fõosztály Közjogi és Koordinációs Osztálya útján – az el-
nök nyújtja be a BM közigazgatási államtitkári értekezlete
részére. A tervezetben az elõterjesztésért felelõs szervezeti
egységnek be kell mutatnia a tervezet fõbb tartalmi elemeit
és a belsõ egyeztetés eredményét.

(7) A BM közigazgatási államtitkári értekezletén szüle-
tett döntésnek megfelelõen kerülhet sor a tervezet állam-
igazgatási egyeztetésére. A Jogi Fõosztály Közjogi és Ko-
ordinációs Osztálya az államigazgatási egyeztetésre bo-
csátott tervezetet tájékoztatásul megküldi a BM közjogi
helyettes államtitkára és jogi fõcsoportfõnöke részére.
Amennyiben az feltétlenül indokolt, a tervezet egyidejû
BM-mel való belsõ és külsõ államigazgatási egyeztetését a
közigazgatási államtitkár engedélyezheti. A külsõ állam-
igazgatási egyeztetés 15 napnál rövidebb idõtartamához a
közigazgatási államtitkár engedélye szükséges.

(8) Az államigazgatási egyeztetés során beérkezett ész-
revételeket a Jogi Fõosztály Közjogi és Koordinációs Osz-
tálya szakmai elbírálásra és egyeztetésre az elõterjeszté-
sért felelõs szervezeti egység rendelkezésére bocsátja.
A BM-et érintõ észrevételeket a BM illetékes szervezeti
egységének is meg kell küldeni szakmai elbírálásra és
egyeztetésre. Az államigazgatási egyeztetés alapján szük-
séges változtatásokat a Hivatal illetékes szervezeti egysé-
gének javaslatára a Jogi Fõosztály Közjogi és Koordiná-
ciós Osztálya végzi.

(9) Az államigazgatási egyeztetést követõen a tervezetet
– a Jogi Fõosztály Közjogi és Koordinációs Osztálya út-
ján – az elnök küldi meg a BM közjogi helyettes államtit-
kára részére a tervezet miniszterrel történõ aláíratása érde-
kében. A tervezettel egyidejûleg meg kell küldeni az ál-
lamigazgatási egyeztetés során beérkezett észrevételek
másolatát, valamint az elõterjesztésért felelõs szervezeti
egység által elkészített, a tervezet miniszter által történõ
aláírását kezdeményezõ felterjesztõ feljegyzést.

(10) Az (1)–(9) bekezdés rendelkezései elõterjesztések,
jelentések, tájékoztatók készítésénél megfelelõen alkal-
mazandók.”.

26. § Az SzMSz 50. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A Közigazgatási Államtitkári Értekezlet napirend-
jén szereplõ, az ülés elõtt megküldött, a Hivatal által elõ-
készített elõterjesztéseknek a KÁT ülésén meghívottként
részt vevõ vezetõ részére történõ véleményezését (felké-
szítõ készítését) a Jogi Fõosztály Közjogi és Koordinációs
Osztálya koordinálja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat megfelelõen alkal-
mazni kell a Kormány ülésére vagy az Országgyûlés napi-
rendjére felvett, a Hivatal által elõkészített elõterjesztések-
kel (jelentések, tájékoztatók), indítványokkal kapcsolat-
ban is azzal, hogy a felkészítõ ezen dokumentumok esetén
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a vezetõ részére a képviselni javasolt szakmai álláspontot
tartalmazza és a BM-mel való szakmai kapcsolattartást is
biztosítja.”.

27. § Az SzMSz 51. §-ának (3) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(3) Az elnöki értekezlet résztvevõi: az elnök, az elnök-
helyettes, az Elnöki Titkárság vezetõje, a fõcsoportfõnök,
a miniszteri biztos, a fõosztályvezetõk, valamint az elnök
által esetenként vagy állandó jelleggel meghívott sze-
mélyek.”

28. § Az SzMSz 52. §-ának (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(2) A vezetõi értekezlet résztvevõi: az elnökhelyettes,
a fõcsoportfõnök, a miniszteri biztos, a hivatalvezetõ, az
elnöki és az elnökhelyettesi titkárságvezetõ, a fõosztályve-
zetõk, önálló osztályok és más szervezeti egységek veze-
tõi. A vezetõi értekezlet állandó meghívottja a Sportfolió
Kht. és a Nemzeti Sportközpontok vezérigazgatója, illetve
fõigazgatója, a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet fõ-
igazgatója, valamint az elnökhelyettes által meghívott
egyéb személyek.

29. § Az SzMSz 56. §-ának (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(2) A Sportértesítõt háromtagú szerkesztõbizottság
szerkeszti. A szerkesztõbizottság elnöke a fõcsoportfõnök,
fõszerkesztõje a Közjogi és Koordinációs Osztály vezetõ-
je, tagja és titkára a Jogi Fõosztály – fõszerkesztõ által ki-
jelölt – ügyintézõje, illetõleg titkársági munkatársa.”.

30. § (1) Az SzMSz 58. §-ának (1) bekezdése a követ-
kezõ u) ponttal egészül ki:

[Az SZMSZ-hez kapcsolódó – szabályzatot tartalmazó –
elnöki utasítások:]

„u) Közzétételi szabályzat.”.

(2) Az SzMSz 58. §-a (3) bekezdésének e) pontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés:]
„e) d), k), l) o), p), q), t) és u) pontjaiban szereplõ sza-

bályzatot a Gazdálkodási és Ellátási Önálló Osztály;”.

31. § (1) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg ha-
tályát veszti az SzMSz

a) 3. §-a (2) bekezdésének n) pontja;
b) 5. §-a és az azt megelõzõ cím;
c) 6. §-ának (4) bekezdése;
d) 15. §-a (1) bekezdésének d) pontja;
e) 20. §-a és az azt megelõzõ cím;
f) 25. §-ának h) és m) pontja
g) 27. §-ának d) és h) pontja;
h) 32. §-a (1) bekezdésének h) pontja;
i) 32. §-a (3) bekezdésének d) pontja;
j) 33. §-ának o) pontja;
k) 34–35. §-ai.

(2) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Nemzeti Sporthivatal egyes szervezeti egységei-
nek aktuális feladatairól szóló 21/B/2005. (IX. 28.) NSH
utasítás.

(3) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg az SzMSz
a) 15. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a „jogi és köz-

gazdasági fõcsoportfõnököt” szövegrész helyébe a „jogi
és igazgatási fõcsoportfõnököt”;

b) tartalomjegyzékében, a 31. §-át megelõzõ címben és
a 41. §-ának (13) bekezdésében a „jogi és közgazdasági fõ-
csoportfõnök” szövegrész helyébe a „jogi és igazgatási
fõcsoportfõnök”
szövegrész lép.

(4) Az SzMSz-nek az NSH szervezeti szintek szerinti
struktúráját tartalmazó, 1. számú melléklete helyébe az
utasítás 2. számú melléklete lép.
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A köz tár sa sá gi el nök ál tal
ado má nyo zott ki tün te tés

A Ma gyar Köz tár sa ság el nö ke – a mi nisz ter el nök elõ -
ter jesz té sé re –

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozata)

ki tün te tést adományozza

a Du na Ku pa ver seny so ro zat szer ve zé se, ko or di ná lá sa
és gon do zá sa te rén vég zett több év ti ze des te vé keny sé ge
el is me ré se ként

Pe ter Kni e was ser-nek, a Szö vet sé gi Kan cel lá ria hi va tal
ta ná cso sá nak

KEH ügy szám: VII-2/5697/125/2005.

Só lyom Lász ló s. k.,
a Köz tár sa ság el nö ke

Pá lyá za ti fel hí vá sok

Pá lyá za ti fel hí vás
a köz ok ta tá si in téz mé nyek ben  a dél utá ni

sport fog lal ko zá sok és ver se nyez te tés tá mo ga tá sá ra

(A pá lyá zat kód ja: SPO-SF-06)

A Nem ze ti Sport hi va tal (to váb bi ak ban: tá mo ga tó) pá -
lyá za tot hir det a köz ok ta tá si in téz mé nyek is ko lai sport kö -
re i nek (to váb bi ak ban ISK) és di ák sport egye sü le te i nek
(to váb bi ak ban DSE) a dél utá ni, tan órán kí vü li test moz gás
fog lal ko zá sa i nak, valamint területi versenyrendszerének
támogatására. 

1. A pá lyá zat cél ja 
A Nem ze ti Sport stra té gia meg va ló sí tá sá hoz el fo ga dott

3 Lé pés Prog ram ré sze ként a Nem ze ti Sport hi va tal pá lyá -
za tot hir det, amely nek cél ja, hogy se gít se a köz ok ta tás ban
ta nu ló gyer me kek min den na pos test moz gá sát a dél utá ni
sport fog lal ko zá sok tá mo ga tá sá val, va la mint hoz zá já rul jon 
a fog lal ko zá so kon részt ve võk te rü le ti szin tû ver se nyez te -
té sé hez. Te kin tet tel a gyer me kek és if jú ság rom ló ten den -
ci á jú egész ség ügyi mu ta tó i ra  cél a spor to lá si le he tõ sé gek
ja ví tá sa, ki e mel ten fon tos a spor to lás meg sze ret te té sét cél -
zó, já té kos, egész sé ges élet mó dot nép sze rû sí tõ, fi zi kai
alap ké pes sé ge ket fej lesz tõ min den na pos test moz gás el in -
dí tá sá nak prog ram ja. A prog ram a 2006 szep tem ber –
2007 jú ni us kö zöt ti ta ní tá si idõ szak ban – he ten te 2 al ka -
lom mal, mi ni mum 1 órás idõ tar tam ban – meg tar tott dél -

utá ni sport fog lal ko zás és a te rü le ti ver seny rend szer ben
 való rész vé tel tá mo ga tá sát cé loz za. A fog lal ko zá so kon és
területi versenyrendszerben résztvevõ diákok száma alap -
ján nyújt támogatást az iskoláknak, valamint a test ne ve -
lõk nek, motiválva ezzel a minél több gyermek bevonását
célzó tevékenységet. 

2. A ren del ke zés re ál ló ke ret összeg 
2.1 A pá lyá zat tá mo ga tá sá ra ren del ke zés re ál ló ke ret -

összeg 650 000 000 fo rint, az az hat száz öt ven mil lió fo rint,
mely tar tal maz za a pá lyá zat ke ze lés költségeit.

2.2 A pá lyá za ti ke ret össze get a Ma gyar Köz tár sa ság
2005. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2004. évi CXXXV. tör -
vény XI. Bel ügy mi nisz té ri um fe je zet, 20. Nem ze ti Sport -
hi va tal 6.1.3 a „Sza bad idõ sport tá mo ga tá sa” elõirányzata
tartalmazza.

3. Az igé nyel he tõ tá mo ga tás
3.1 Vissza nem té rí ten dõ pénz be li tá mo ga tás. 
3.2 A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa a fog lal ko zá so kon és a ver -

seny rend szer ben részt ve võ gyer me kek szá ma alap ján tör -
té nik. A tá mo ga tás össze ge a fog lal ko zá sok ra vo nat ko zó -
an ma xi mum 5000 Ft/fõ. A te rü le ti ver seny rend szer ben
va ló rész vé tel össze gé nek tá mo ga tá sa 1500 Ft/fõ. A fog -
lal ko zá so kon és a te rü le ti ver seny rend szer ben va ló rész vé -
tel ese tén tá mo ga tás együttesen is igényelhetõ, de csak
versenyeztetés külön nem támogatható!

3.3 A pá lyá zó nak leg alább a prog ram brut tó költ ség ve -
té sé nek 50%-át kell ön erõ ként biz to sí ta ni. A tel jes ön erõ -
nek kész pénz ben kell ren del ke zés re áll nia. Az ön erõ szár -
maz hat pél dá ul tag sá gi díj fi ze té sek bõl, ado má nyok ból,
ala pít vá nyi hoz zá já ru lás ból, foglalkozási díj be sze dés bõl
stb.

A pá lyá za ton az ön erõ biz to sí tá sá nak tel je sí té se nél kül
ve het nek részt a 6. pont ban fel so rolt szer ve ze tek közül
azok, melyek:

– a te rü let fej lesz tés ked vez mé nye zett tér sé ge i nek jegy -
zé ké rõl szó ló 64/2004. (IV. 15.) Korm. ren de let ha tá lya alá 
tar to zó te le pü lé se ken mû köd nek (a ren de let 1–5. szá mú
mel lék le te i ben felsoroltak); vagy

– a 2500 fõ alat ti te le pü lé se ken mû köd nek.
3.4 A tá mo ga tás fel hasz nál ha tó a pá lyá za ti prog ram mal

kap cso lat ban fel me rü lõ sze mé lyi és do lo gi költ sé gek fi -
nan szí ro zá sá ra. Sze mé lyi jel le gû költ sé gek re leg fel jebb a
tá mo ga tá si összeg 30%-át lehet fordítani. 

3.5 A tá mo ga tás uta lá sa
Nyer tes pá lyá zat ese tén a tá mo ga tá si össze get
– a 3.3 pont alatt fel so rolt szer ve ze tek nek a Tá mo ga tó a

tá mo ga tá si szer zõ dés mind két fél ál tal tör tént alá írá sát kö -
ve tõ en, egy összegben utalja át;

– a 3.3 pont alatt fel nem so rolt szer ve ze tek nek az el sõ
50%-ot a tá mo ga tá si szer zõ dés mind két fél ál tal tör tént
alá írá sát kö ve tõ en, a má so dik 50%-ot az el sõ rész let el szá -
mo lá sá nak el fo ga dá sát kö ve tõ en utal ja át a Tá mo ga tó
(a vo nat ko zó NSH–Mo bi li tás Pályázati Szabályzatnak
meg felelõen). 
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Az elszámolási határidõt a támogatási szerzõdés tartal-
mazza. (Az elszámolási határidõ be nem tartása a szerzõ-
déstõl való elállást vonja maga után.)

4. Pályázatok benyújtása:
A pályázat benyújtási határideje: 2006. március 3.

16.00 óra.
Kizárólag az internetes pályázatkezelõ rendszerben le-

het pályázatot benyújtani.
4.1 Az internetes pályázati rendszerben történõ regiszt-

ráció egyszeri éves díja 5000 Ft. A regisztrációs eljárással
kapcsolatos általános feltételeket az NSH–Mobilitás Pá-
lyázati Szabályzat tartalmazza.

4.2 Az internetes pályázati rendszerben regisztrált pá-
lyázók a www.mobilitas.hu/palyazat honlapon elérhetõ
programûrlap kitöltésével nyújthatnak be pályázatot. A
programûrlap kitöltéséhez szükséges információkat a hon-
lapon elérhetõ felhasználói kézikönyv tartalmazza.

4.3 Az Internetes Pályázatkezelõ Rendszerben az alábbi
kötelezõ dokumentumokat kell elektronikus úton csatolni:
(Kizárólag word vagy excel formátumban fogadhatók el!)

– névsort, mely tartalmazza a foglalkozásokon résztve-
võ gyermekek nevét, évfolyamát és az OM azonosítóját
(az adatok a 2005/2006-os tanévre vonatkoznak);

– amennyiben az ISK feladatait DSE látja el, akkor az
iskola és a DSE közötti együttmûködési megállapodást
(megfelel aláírás nélkül, a megállapodás szövege is);

– helyi pedagógiai program testnevelésre vonatkozó ré-
szét (2005/2006-os tanévre vonatkozóan).

4.4 Egy pályázó jelen pályázati felhívás tekintetében
csak egy pályázatot nyújthat be. Ugyanarra a pályázati cél-
ra (programra) kettõ vagy több pályázat nem támogatható.

4.5 A pályázat véglegesítése után hiánypótlásra nincs
lehetõség.

4.6 A pályázat benyújtásának, érvényességének, elbírá-
lásának, a pályázók kiértesítésének, a pályázókkal való
szerzõdéskötésnek, a támogatás átutalásának továbbá a
pályázati program megvalósításának, ellenõrzésének és el-
számolásának kötelezõ általános feltételeit az NSH-Mobi-
litás Pályázati Szabályzat tartalmazza, amely letölthetõ a
www.nsh.hu továbbá a www.mobilitas.hu honlapokról.

4.7 A pályázattal kapcsolatban további információ kér-
hetõ a Mobilitás Pályázati Igazgatóságától az alábbi elér-
hetõségeken:

– a helyi tarifával hívható információs vonalon: (40)
444-555 (9–16 óra között);

– a palyazat@mobilitas.hu valamint a helpdesk@mobi-
litas.hu e-mail címeken.

4.8 A támogató pályázat kiírója fenntartja magának a jo-
got, hogy a beadási határidõ elõtt 8 nappal a beadási határ-
idõt meghosszabbítsa, melyrõl a www.nsh.hu és a www.
mobilitas.hu honlapokon ad tájékoztatást.

5. Pályázatkezelõ szervezet
Mobilitás Pályázati Igazgatóság (1145 Budapest, Ame-

rikai út 96., www.mobilitas.hu)

6. Pályázók köre:
6.1 Pályázatot nyújthat be az az internetes pályázati

rendszerben regisztrált pályázó amely megfelel a
6.2. pontban meghatározott feltételeknek. A pályázó a
www.mobilitas.hu/palyazat honlapon regisztrálhatja ma-
gát az NSH–Mobilitás Pályázati Szabályzatban meghatá-
rozottak szerint.

6.2 Támogatást igényelhetnek:
– Iskolai Sportköröket mûködtetõ iskolák;
– Diáksport Egyesületek, melyek az Iskolai Sportkörök

feladatait látják el.

7. A pályázatok elbírálásának szakmai szempont-
rendszere:

Értékelési szempontrendszer
Az iskola tanulói létszáma és a foglalkozáson részt vevõ

tanulói létszám aránya.
Az iskola osztályszáma és a foglalkozáson résztvevõ ta-

nulók osztályszámai.
A foglalkozásokon részt vevõ alsó tagozatos tanulók

számának aránya az alsó tagozatos tanulók összlétszámá-
hoz viszonyítva.

Van-e kapcsolata – együttmûködési megállapodása – az
iskolának sportegyesülettel?

A tervezett program új kezdeményezés-e, amely minél
több tanuló sport célú foglalkoztatását segíti elõ?

8. Egyéb rendelkezések
Felhívjuk figyelmét, hogy jelen pályázati kategória

esetén hiánypótlásra NINCS lehetõség, ezért kérjük,
hogy a pályázat elküldésekor (annak véglegesítése elõtt)
gyõzõdjön meg arról, hogy pályázata a érvényességi spe-
ciális feltételeknek is maradéktalanul megfelel! (Az érvé-
nyesség általános feltételeit az NSH–Mobilitás Pályázati
Szabályzat tartalmazza.)

8.1 A programban való részvétel nem válthatja ki a helyi
pedagógiai programban szereplõ, a Közoktatási tv. szerint
elõírt kötelezõ ISK mûködtetését.

8.2 A pályázat kiírói fenntartják maguknak a jogot,
hogy (a szerzõdés szerint) a megvalósítás során ellenõrzést
folytassanak le.

8.3 Önerõ elszámolása. A pályázati programhoz szük-
séges önerõ elsõ 50%-ának rendelkezésre állását 2006. ok-
tóber 15-ig, második 50%-ának rendelkezésre állását
2007. március 15-ig kell hitelt érdemlõen igazolni.

8.4 A pályázat során elõnyben részesítjük azokat a prog-
ramokat, melyek:

– az alsó tagozatos diákok foglalkoztatását és verse-
nyeztetését;

– új kezdeményezések és minél több tanuló sportcélú
foglalkoztatását segítik elõ.

8.5 A nyertes pályázókkal történõ szerzõdéskötés speci-
ális feltétele:

A pályázó a támogatási szerzõdés aláírásával vállalja,
hogy a pályázati program indulásakor (2006. szeptember)
és a pályázati program végénél (2007. május) a résztvevõ
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gyer me kek fi zi kai fel mé ré sét el vég zi, rög zí ti az ada to kat
és azo kat a pá lyá za ti prog ram el szá mo lá sá val egy idõ ben
az NSH-nak is meg kül di, az egyes mé ré si ada tok nak, a
mé rés ben részt vett ta nu lók sze mé lyes azo no sí tá sát tel jes
biz ton ság gal ki zá ró mó don, nyom ta tott for má ban. A fel -
mé rés sel a ta nu lók fi zi kai ál la po tá ról kí vá nunk ké pet kap -
ni, olyan gya kor la tok se gít sé gé vel, ame lyek füg get le nek
az is ko lák felszereltségétõl. A felmérés gyakorlatainak
jegyzékét a nyertes pályázóknak a szerzõdéskötéskor el -
juttatjuk.

8.6 A pá lyá za ti tá mo ga tá sok ról a Nem ze ti Sport hi va tal
el nö ke 2006. már ci us 31-ig dönt. A nyer tes pá lyá za tok
lis tá ját a Nem ze ti Sport hi va tal a www.nsh.hu to váb bá a
www.mo bi li tás.hu hon la po kon a dön tést kö ve tõ 15 na pon
be lül köz zé te szi. A Pá lyá zó kat a Pá lyá zat ke ze lõ aján lott
kül de mény ben is ér te sí ti a dön tés rõl és a nyer tes szer ve ze -
tek nek tá jé koz ta tást nyújt a szer zõ dés kö tés fel té te le i rõl. A
nyer tes szer ve ze tek kel a pá lyá zat ki író ja köt szer zõ dést a
dön tés kéz be sí té sé tõl szá mí tott 30 napon belül.

8.7 Ha a ren del ke zés re ál ló ke ret össze get bár mi lyen ok -
ból nem le het a pá lyá zat fo lya mán tel je sen le köt ni, ak kor
tá mo ga tó to váb bi be adá si ha tár idõt és/vagy mó do sí tott fel -
té te le ket ha tá roz meg egy mó do sí tott pá lyá za ti fel hí vás ke -
re té ben.

8.8 Je len pá lyá za ti fel hí vás ban nem sza bá lyo zott kér dé -
sek ben az NSH–Mo bi li tás Pá lyá za ti Sza bály zat ren del ke -
zé sei az irány adó ak.

Pá lyá za ti fel hí vás
a sza bad té ri sza bad idõ sport-lé te sít mé nyek

kor sze rû sí té sé nek, fel újí tá sá nak, fej lesz té sé nek,
épí té sé nek tá mo ga tá sá ra

(A pá lyá zat kód ja: SPO-SZAL-06)

A Nem ze ti Sport hi va tal (to váb bi ak ban: tá mo ga tó) pá -
lyá za tot hir det a sza bad té ri, sza bad idõ sport-lé te sít mé nyek
(la kó te le pi sport pá lyák, fu tó pá lyák, sza bad té ri tor na pá -
lyák, ext rém sport pá lyák, vízis por tok ûzé sé re al kal mas lé -
te sít mé nyek) kor sze rû sí té sé nek, fel újí tá sá nak, fej lesz té sé -
nek és épí té sé nek tá mo ga tá sá ra. 

 
1. A pá lyá zat cél ja 
A Nem ze ti Sport stra té gia meg va ló sí tá sá hoz el fo ga dott

3 Lé pés Prog ram ré sze ként a Nem ze ti Sport hi va tal pá lyá -
za tot hir det, amely nek cél ja, hogy se gít se a sza bad té ri sza -
bad idõ sport (la kó te le pi sport pá lyák, fu tó pá lyák, sza bad té -
ri tor na pá lyák, ext rém sport pá lyák, vízis por tok ûzé sé re al -
kal mas lé te sít mé nyek) inf ra struk tu rá lis fel té te le i nek bõ ví -
té sét, a spor to lá si le he tõ sé gek ja ví tá sát, a rend sze res moz -
gás fel té te le i nek meg te rem té sét, elõ se gít ve a he lyi kö zös -
sé gek erõ sö dé sét és az egészség megõrzését, valamint

hozzájáruljon a meglévõ sportlétesítmények kor szerûsí té -
sé hez, átalakításához.

2. A ren del ke zés re ál ló ke ret összeg
2.1 A lé te sít mény fej lesz tés tá mo ga tá sá ra ren del ke zés re

ál ló ke ret összeg 300 000 000 Ft, az az há rom száz mil lió fo -
rint, mely tar tal maz za a pá lyá zat ke ze lés költségeit.

2.2 A ke ret össze get a Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi
költ ség ve té sé rõl szó ló 2004. évi CXXXV. tör vény XI.
Bel ügy mi nisz té ri um fe je zet, 20. Nem ze ti Sport hi va tal
6.2.1 a „Sport XXI. Lé te sít mény-fej lesz té si Prog ram”
elõirányzata tartalmazza.

3. A pá lyá za ton igé nyel he tõ tá mo ga tá si összeg:
3.1 Vissza nem té rí ten dõ pénz be li tá mo ga tás.
3.2 A leg ki sebb össze ge 1 000 000 Ft, az az egy mil lió fo -

rint, leg ma ga sabb össze ge 5 000 000 Ft, az az öt mil lió fo -
rint. A tá mo ga tás a sport lé te sít mé nyek fel újí tá sá hoz, il -
letve fej lesz té sé hez szük sé ges do lo gi és fel hal mo zá si
kiadások biztosításához nyújtható.

3.3 Az igé nyel he tõ tá mo ga tás a fej lesz tés be ke rü lé si
költ sé gé nek ma xi mum 50%-a. A pá lyá zó ál tal biz to sí tan -
dó ön rész te hát leg alább a fej lesz tés tel jes be ke rü lé si költ -
sé ge i nek 50%-a. A pá lyá zó az ön erõ 40%-os ér té két biz to -
sít hat ja és be szá mít hat ja kö zös sé gért vég zett mun ka (tár -
sa dal mi mun ka, té ri tés men te sen igénybe vett szolgáltatás
illetve dologi javak) formájában.

3.4 Ha az igény lõ a fej lesz tés sel kap cso lat ban ÁFA-be -
szá mí tás ra jo go sult, ak kor a be ke rü lé si költ ség alatt a net tó 
(áfa nél kü li) ér té ket kell figyelembe venni.

3.5 A te rü let fej lesz tés ked vez mé nye zett tér sé ge i nek
jegy zé ké rõl szó ló 64/2004. (IV. 15.) Korm. ren de let ha tá -
lya alá tar to zó te le pü lé sek a pá lyá za ton az ön erõ biz to sí tá -
sá nak pénz be li teljesítése nélkül vehetnek részt.

3.6 A tá mo ga tást a tá mo ga tó két egyen lõ rész ben utal ja
át (a vo nat ko zó NSH–Mo bi li tás Pá lyá za ti Sza bály zat nak
meg fe le lõ en). Az el sõ 50% a tá mo ga tá si szer zõ dés mind -
két fél ál tal tör tént alá írá sát kö ve tõ en, a má so dik 50% a
pro jekt be fe je zé se után, a tel jes költ ség ve tés sel tör té nõ tel -
jes kö rû el szá mo lás el fo ga dá sát kö ve tõ en ke rül át uta lás ra.
Az el szá mo lá si ha tár idõt a tá mo ga tá si szer zõ dés tar tal -
maz za. (Az elszámolási határidõ be nem tartása a szer zõ -
déstõl való elállást vonja maga után.)

3.7 Tá mo ga tás nyújt ha tó meg kez dett fej lesz té sek be fe -
je zé sé re is.

4. Pá lyá za tok be nyúj tá sa:
Ki zá ró lag az in ter ne tes pá lyá zat ke ze lõ rend szer ben le -

het pá lyá za tot benyújtani.

A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je: 2006. már ci us 1.
16.00 óra.

4.1 Az in ter ne tes pá lyá za ti rend szer ben tör té nõ éven -
kén ti egy sze ri re giszt rá ció dí ja 5000 Ft. A re giszt rá ci ós el -
já rás sal kap cso la tos ál ta lá nos fel té te le ket az NSH–Mo bi li -
tás Pályázati Szabályzat tartalmazza.
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4.2 Az internetes pályázati rendszerben regisztrált pá-
lyázók a www.mobilitas.hu/palyazat honlapon elérhetõ
pályázati ûrlap kitöltésével nyújthatnak be pályázatot. Az
ûrlap kitöltéséhez szükséges információkat a honlapon
elérhetõ felhasználói kézikönyv tartalmazza.

4.3 A pályázathoz elektronikusan csatolni kell:

– a pályázati program részletes, tételes költségvetését
(kizárólag a megadott RTF formátumú minta kitöltésével);

– a program részletes mûszaki leírását (kizárólag word
formátumban);

– az érintett létesítmény aktuális állapotát bemutató 3 db
digitális fotót (kizárólag JPG formátumban, összesen ma-
ximum 1.5 MB nagyságban);

– a vállalt önerõ, a közösségért végzett munka jellegét
és értékét a pályázat kötelezõ mellékletében részletesen in-
dokolni kell (kizárólag word formátumban).

4.4 Egy pályázó jelen pályázati felhívás tekintetében
csak egy pályázatot nyújthat be, illetve egy adott léte-
sítmény fejlesztése tekintetében nem pályázhat az
SPO-SL-06 kódjelû, „a kistelepülések sportlétesítményei
korszerûsítésének, felújításának, fejlesztésének, építésé-
nek támogatására” illetve az SPO-KSL-06 kódjelû „a
2500-20000 közötti lakosságszámú települések sportléte-
sítményei fejlesztésének, korszerûsítésének, felújításának,
építésének támogatására” címû pályázatokra. Ugyanannak
a létesítménynek fejlesztésére több pályázó nem nyújthat
be pályázatot.

4.5 A pályázat véglegesítése után hiánypótlásra nincs
lehetõség.

4.6 A pályázat benyújtásának, érvényességének, elbírá-
lásának, a pályázók kiértesítésének, a pályázókkal való
szerzõdéskötésnek, a támogatás átutalásának továbbá a
pályázati program megvalósításának, ellenõrzésének és el-
számolásának kötelezõ általános feltételeit az NSH-Mobi-
litás Pályázati Szabályzat tartalmazza, amely letölthetõ a
www.nsh.hu továbbá a www.mobilitas.hu honlapokról.

4.7 A pályázattal kapcsolatban további információ kér-
hetõ a Mobilitás Pályázati Igazgatóságától:

– a helyi tarifával hívható információs vonalon: (40)
444-555 (9-16 óra között);

– a palyazat@mobilitas.hu valamint a helpdesk@mobi-
litas.hu e-mail címeken.;

4.8 A támogató fenntartja magának a jogot, hogy a be-
adási határidõ elõtt 8 nappal a beadási határidõt meg-
hosszabbítsa, melyrõl a www.nsh.hu és a www.mobili-
tas.hu honlapokon ad tájékoztatást.

5. Pályázatkezelõ szervezet

Mobilitás Pályázati Igazgatóság (1145 Budapest, Ame-
rikai út 96., www.mobilitas.hu)

és a pályázatkezelésben közremûködik a Sportfolió
Kht. (1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3.)

6. Pályázatot nyújthatnak be:
6.1. Pályázatot nyújthat be az az internetes pályázati

rendszerben regisztrált pályázó, amely megfelel a 6.2.
pontban meghatározott feltételeknek.

A pályázó a www.mobilitas.hu/palyazat honlapon re-
gisztrálhatja magát az NSH–Mobilitás Pályázati Szabály-
zatban meghatározottak szerint.

6.2. Pályázók köre:
azon belföldi székhelyû:
– központi és önkormányzati költségvetési szerv több-

ségi irányítást biztosító befolyása alatt álló gazdálkodó
szervezetek

– sportszervezetek;
– települési önkormányzatok,
– kisebbségi települési önkormányzatok
– és ezen települési, valamint ezen kisebbségi települési

önkormányzatok által alapított közalapítványok;
amelyeknek tulajdonát képezi a felújítandó, korszerûsí-
tendõ, építendõ létesítmény.

7. A pályázatok elbírálásának szakmai szempont-
rendszere:

Értékelési szempontrendszer
A létesítmény több sportág befogadására válik-e alkal-

massá a fejlesztéssel?
Az adott fejlesztés hány lakos számára biztosíthat spor-

tolási lehetõséget?
Milyen a létesítmény kihasználtság-mutatója (átlagban

havi hány óra)?
Terveznek-e a felújítandó, ill. létesítendõ sportpályán

szervezett programokat, ha igen mely együttmûködõ
partnerekkel?

Megvalósul-e a kommunikációs és építészeti akadály-
mentesítés?

A pályázó település szerepel-e a területfejlesztés ked-
vezményezett térségeinek jegyzékérõl szóló 64/2004.
(IV. 15.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében?

A költségvetés megalapozottsága, áttekinthetõsége, tel-
jesíthetõsége, arányai.

8. Egyéb rendelkezések
8.1 Ha a fejlesztés engedélyköteles, akkor csak olyan

pályázat kaphat támogatást, melynél a fejlesztés folyamán
megvalósul mind építészeti, mind kommunikációs szem-
pontból az akadálymentes környezet (lásd. Az épített kör-
nyezet alakításáról és védelmérõl, szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény, illetve a sportról szóló 2004. évi I. tör-
vény vonatkozó rendelkezéseit).

8.2 A megvalósításhoz szükséges mûszaki dokumentá-
ciót a nyertes pályázóknak a szerzõdéskötéshez kell be-
nyújtani. Amennyiben a létesítmény már a pályázott fej-
lesztést megelõzõen akadálymentes volt, a szerzõdéshez
az errõl szóló nyilatkozatot kell csatolni.

8.3 A tervezett fejlesztések végsõ megvalósítási határ-
ideje: 2006. október 31. A teljes körû elszámolás bekül-
dési határideje: 2006. november 30.
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8.4 A pályázaton sporteszköz beszerzésére nem lehet tá-
mogatást igényelni.

8.5 A pályázat benyújtásával a támogatást igénylõ hoz-
zájárul ahhoz, hogy a támogató az elbírálási szakaszban
mûszaki ellenõrzést folytasson le. A megvalósulás során,
illetve azt követõen szükségessé váló ellenõrzésekrõl a
támogatási szerzõdésben kell rendelkezni.

8.6 A szerzõdéskötés speciális feltételei:
a) a szerzõdéskötéshez az NSH–Mobilitás Pályázati

Szabályzatban meghatározottakon túl csatolni kell az
alábbi dokumentumokat:

– ha a fejlesztés megvalósítása építési engedélyhez kö-
tött, jogerõs építési engedélyt, annak hiányában átmeneti-
leg építési engedélyezési tervet (a jogerõs építési engedély
bemutatásáig a támogatási összeg átutalására nem kerülhet
sor);

– ha a fejlesztés nem építési engedélyhez kötött, akkor
az illetékes építésügyi hatóság errõl szóló nyilatkozatát;

– akadálymentesítési dokumentációt illetve nyilatkoza-
tot jelen felhívás 8.1 és 8.2 pontjai szerint;

– a pénzbeli saját erõ meglétét hitelt érdemlõen bizonyí-
tó dokumentumot (bankszámlakivonat, képviselõ-testületi
vagy közgyûlési határozat);

– 30 napnál nem régebbi eredeti tulajdoni lapot (a tulaj-
donjog-vagyonkezelõi jog igazolása végett), hivatalos
helyszínrajzot vagy térképmásolatot az ingatlanról;

b) létesítmény építéséhez vagy felújításához, korszerû-
sítéséhez, átalakításhoz nyújtott – 3 millió forintot megha-
ladó – támogatás esetén a szerzõdésben meghatározott
rendeltetésszerû használat és a visszavont támogatás
visszafizetésének biztosítása céljából a használati, mûköd-
tetési kötelezettség lejártáig a támogatás és járulékai
összegének megfelelõ keretbiztosítási jelzálogjogot kell a
kötelezettségvállalási dokumentumban (támogatási szer-
zõdésben) és/vagy az ahhoz kapcsolódó zálogszerzõdés-
ben kikötni és bejegyeztetni. A jelzálogjog jogosultság lé-
tesítésével kapcsolatos költségek a kedvezményezettet ter-
helik.

8.7 A támogatásokról a támogató Nemzeti Sporthivatal
elnöke 2006. március 29-ig dönt. A nyertes pályázatok
listáját a Nemzeti Sporthivatal a www.nsh.hu honlapon,
valamint a Pályázatkezelõ a www.mobilitas.hu honlapon a
döntést követõ 15 napon belül közzéteszi. A pályázókat a
Pályázatkezelõ ajánlott küldeményben is értesíti a döntés-
rõl, egyúttal tájékoztatást nyújt a szerzõdéskötés feltételei-
rõl. A támogatási szerzõdés felek általi aláírására a döntés
kézbesítésétõl számított 30 napon belül van lehetõség.

8.8 Ha a rendelkezésre álló keretösszeget bármilyen ok-
ból nem lehet a pályázat folyamán teljesen lekötni, akkor
támogató további beadási határidõt és/vagy módosított
feltételeket határoz meg egy módosított pályázati felhívás
keretében.

8.9. Jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kér-
désekben az NSH–Mobilitás Pályázati Szabályzat rendel-
kezései az irányadóak.

Pályázati felhívás
a 2500 fõ alatti kistelepülések sportlétesítményei
fejlesztésének, korszerûsítésének, felújításának,

építésének támogatására

(A pályázat kódja: SPO-SL-06)

A Nemzeti Sporthivatal (továbbiakban: támogató) pá-
lyázatot hirdet a 2500 fõ alatti kistelepülések sportlétesít-
ményei fejlesztésének, korszerûsítésének, felújításának,
építésének illetve a pályatartozékok, valamint a létesít-
mény alapvetõ karbantartó eszközei beszerzésének a tá-
mogatására.

1. A pályázat célja
A Nemzeti Sportstratégia megvalósításához elfogadott

3 Lépés Program részeként a Nemzeti Sporthivatal pályá-
zatot hirdet, amelynek célja, hogy segítse a 2500 fõ alatti
lakosú településeken a sportcélú létesítmény-ellátottság és
a szabadidõsport infrastrukturális feltételeinek bõvítését, a
helyi sportlétesítmények kiszolgáló épületei korszerû-
sítését, felújítását, építését, valamint hozzájáruljon a meg-
lévõ sportlétesítmények korszerûsítéséhez, átalakításához.
A fejlesztések támogatásának a célja a rendszeres mozgás
feltételeinek megteremtése, ezzel segítve elõ a helyi kö-
zösségek erõsödését és az egészség megõrzését.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
2.1 A létesítményfejlesztés támogatására rendelkezésre

álló keretösszeg 500 000 000 Ft, azaz ötszázmillió forint,
mely tartalmazza a pályázatkezelés költségeit.

2.2 A keretösszeget a Magyar Köztársaság 2005. évi
költségvetésérõl szóló 2004. évi CXXXV. törvény XI.
Belügyminisztérium fejezet, 20. Nemzeti Sporthivatal
6.2.1 a „Sport XXI. Létesítmény-fejlesztési Program”
elõirányzata tartalmazza.

3. Az igényelhetõ támogatás
3.1 Vissza nem térítendõ pénzbeli támogatás.
3.2 A legkisebb összege 1 000 000 Ft, azaz egymillió fo-

rint, a legmagasabb összege 5 000 000 Ft, azaz ötmillió
forint. A támogatás a sportlétesítmények felújításához, il-
letve fejlesztéséhez szükséges dologi és felhalmozási
kiadások biztosításához nyújtható.

3.3 Az igényelhetõ támogatás a fejlesztés bekerülési
költségének maximum 70%-a. A pályázó által biztosítan-
dó önrész tehát legalább a fejlesztés bekerülési költségei-
nek 30%-a. A teljes önerõ biztosítható és beszámítható kö-
zösségért végzett (társadalmi munka, ingyenes dologi ja-
vak valamint ingyenes szolgáltatás biztosítása) munka
formájában.

3.4 Ha az igénylõ a fejlesztéssel kapcsolatban áfa-be-
számításra jogosult, akkor a bekerülési költség alatt a nettó
(áfa nélküli) értéket kell figyelembe venni.

3.5 A támogatást a támogató két egyenlõ részben utalja
át (a vonatkozó NSH–Mobilitás Pályázati Szabályzatnak
megfelelõen). Az elsõ 50% a támogatási szerzõdés mind-
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két fél által történt aláírását követõen, a második 50% a
projekt befejezése után, a teljes költségvetéssel történõ tel-
jes körû elszámolás elfogadását követõen kerül átutalásra.
Az elszámolási határidõt a támogatási szerzõdés tartal-
mazza. (Az elszámolási határidõ be nem tartása a szerzõ-
déstõl való elállást vonja maga után.)

3.6 Támogatás nyújtható megkezdett fejlesztések befe-
jezésére is.

4. Pályázatok benyújtása
Kizárólag az internetes pályázatkezelõ rendszerben le-

het pályázatot benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2006. február 28.

16.00 óra.
4.1 Az internetes pályázati rendszerben történõ éven-

kénti egyszeri regisztráció díja 5.000 Ft. A regisztrációs el-
járással kapcsolatos általános feltételeket az NSH–Mobili-
tás Pályázati Szabályzat tartalmazza.

4.2 Az internetes pályázati rendszerben regisztrált pá-
lyázók a www.mobilitas.hu/palyazat honlapon elérhetõ
pályázati ûrlap kitöltésével nyújthatnak be pályázatot. Az
ûrlap kitöltéséhez szükséges információkat a honlapon
elérhetõ felhasználói kézikönyv tartalmazza.

4.3 A pályázathoz elektronikusan csatolni kell:
– pályázati program részletes, tételes költségvetését (ki-

zárólag a megadott RTF formátumú minta kitöltésével),
– a program részletes mûszaki leírását, (kizárólag word

formátumban),
– az érintett létesítmény aktuális állapotát bemutató 3 db

digitális fotót, (kizárólag JPG formátumban, összesen ma-
ximum 1.5 MB nagyságban),

– a vállalt önerõ, a közösségért végzett munka jellegét
és értékét a pályázat kötelezõ mellékletében részletesen in-
dokolni kell (kizárólag word formátumban).

4.4 Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, illetve
ugyanazon létesítmény fejlesztése tekintetében nem pá-
lyázhat az SPO-SZAL-06 kódjelû, „a szabadtéri szabad-
idõsport-létesítmények építésének, fejlesztésének, korsze-
rûsítésének, felújításának támogatására” c. pályázatra is.
Ugyanannak a létesítménynek fejlesztésére több pályázó
nem nyújthat be pályázatot. A 2004-ben meghirdetett,
SPO-SL-04-es pályázati kódjelû „A kistelepülések sport-
létesítményei építésének, fejlesztésének, korszerûsítésé-
nek, felújításának támogatására” címen lebonyolított pá-
lyázat nyertesei jelen pályázat keretében nem részesülhet-
nek támogatásban.

4.5 A pályázat véglegesítése után hiánypótlásra nincs
lehetõség.

4.6 A pályázat benyújtásának, érvényességének, elbírá-
lásának, a pályázók kiértesítésének, a pályázókkal való
szerzõdéskötésnek, a támogatás átutalásának, továbbá a
pályázati program megvalósításának, ellenõrzésének és el-
számolásának kötelezõ általános feltételeit az NSH–Mobi-
litás Pályázati Szabályzat tartalmazza, amely letölthetõ a
www.nsh.hu továbbá a www.mobilitas.hu honlapokról.

4.7 A pályázattal kapcsolatban további információ kér-
hetõ a Mobilitás Pályázati Igazgatóságától:

– a helyi tarifával hívható információs vonalon: (40)
444-555 (9–16 óra között);

– a palyazat@mobilitas.hu valamint a helpdesk@mobi-
litas.hu e-mail címeken.

4.8 A támogató fenntartja magának a jogot, hogy a be-
adási határidõ elõtt 8 nappal a beadási határidõt meg-
hosszabbítsa, melyrõl a www.nsh.hu és a www.mobili-
tas.hu honlapokon ad tájékoztatást.

5. Pályázatkezelõ szervezet
Mobilitás Pályázati Igazgatóság (1145 Budapest, Ame-

rikai út 96., www.mobilitas.hu) és a pályázatkezelésben
közremûködik a Sportfolió Kht. (1146 Budapest, István-
mezei út 1–3.)

6. A pályázók köre
6.1 Pályázatot nyújthat be az az internetes pályázati

rendszerben regisztrált pályázó amely megfelel a 6.2.
pontban meghatározott feltételeknek.

A pályázó a www.mobilitas.hu/palyazat honlapon re-
gisztrálhatja magát az NSH–Mobilitás Pályázati Szabály-
zatban meghatározottak szerint.

6.2 Támogatást igényelhetnek a belföldi székhelyû,
2500 fõ alatti lakosságszámú településeken mûködõ

– települési önkormányzatok;
– és e települési önkormányzatok által alapított közala-

pítványok
a tulajdonukban, vagyonkezelésükben álló létesítmé-
nyeken megvalósuló fejlesztésekre.

7. A pályázatok elbírálásának szakmai szempont-
rendszere:

Értékelési szempontrendszer
A létesítmény több sportág befogadására válik-e alkal-

massá a fejlesztéssel?
A sport mely területeit (versenysport, iskolai- és diák-

sport, szabadidõsport) szolgálja ki a létesítmény?
Milyen a létesítmény kihasználtság-mutatója (átlagban

havi hány óra)?
Több település kiszolgálására alkalmas-e a sportlétesít-

mény?
Megvalósul-e a kommunikációs és építészeti akadály-

mentesítés?
A pályázó település szerepel-e a területfejlesztés ked-

vezményezett térségeinek jegyzékérõl szóló 64/2004.
(IV.15.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében?

Mennyire megfelelõek, indokoltak és szakszerûek a ja-
vasolt munkálatok?

A fejlesztés megvalósíthatósága, mûszaki megalapo-
zottsága

A költségvetés megalapozottsága, áttekinthetõsége, tel-
jesíthetõsége, arányai.
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8. Egyéb rendelkezések
8.1 Ha a fejlesztés engedélyköteles, akkor csak olyan

pályázat kaphat támogatást, melynél a fejlesztés folyamán
megvalósul mind építészeti, mind kommunikációs szem-
pontból az akadálymentes környezet (lásd: Az épített
környezet alakításáról és védelmérõl, szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény, illetve a sportról szóló 2004. évi I. tör-
vény vonatkozó rendelkezéseit).

8.2 A megvalósításhoz szükséges mûszaki dokumentá-
ciót a nyertes pályázóknak a szerzõdéskötéshez kell be-
nyújtani. Amennyiben a létesítmény már a pályázott fej-
lesztést megelõzõen akadálymentes volt, a szerzõdéshez
az errõl szóló nyilatkozatot kell csatolni.

8.3A tervezett fejlesztések végsõ megvalósítási határ-
ideje: 2006. október 31. A teljes körû elszámolás bekül-
dési határideje: 2006. november 30.

8.4 A pályázaton sporteszköz beszerzésére nem lehet tá-
mogatást igényelni.

8.5 A pályázat benyújtásával a támogatást igénylõ hoz-
zájárul ahhoz, hogy a támogató az elbírálási szakaszban
mûszaki ellenõrzést folytasson le. A megvalósulás során,
illetve azt követõen szükségessé váló ellenõrzésekrõl a
támogatási szerzõdésben kell rendelkezni.

8.6 A szerzõdéskötés speciális feltételei:
a) a szerzõdéskötéshez az NSH–Mobilitás Pályázati

Szabályzatban meghatározottakon túl csatolni kell az
alábbi dokumentumokat:

– ha a fejlesztés megvalósítása építési engedélyhez kö-
tött, jogerõs építési engedélyt, annak hiányában átmeneti-
leg építési engedélyezési tervet; (a jogerõs építési enge-
dély bemutatásáig a támogatási összeg átutalására nem
kerülhet sor);

– ha a fejlesztés nem építési engedélyhez kötött, akkor
az illetékes építésügyi hatóság errõl szóló nyilatkozatát;

– akadálymentesítési dokumentációt illetve nyilatkoza-
tot jelen felhívás 8.1 és 8.2 pontjai szerint;

– 30 napnál nem régebbi eredeti tulajdoni lapot (a tulaj-
donjog-vagyonkezelõi jog igazolása végett), hivatalos
helyszínrajzot vagy térképmásolatot az ingatlanról;

b) létesítmény építéséhez vagy felújításához, korszerû-
sítéséhez, átalakításhoz nyújtott – 3 millió forintot megha-
ladó – támogatás esetén a szerzõdésben meghatározott
rendeltetésszerû használat és a visszavont támogatás
visszafizetésének biztosítása céljából a használati, mûköd-
tetési kötelezettség lejártáig a támogatás és járulékai
összegének megfelelõ keretbiztosítási jelzálogjogot kell a
kötelezettségvállalási dokumentumban (támogatási szer-
zõdésben) és/vagy az ahhoz kapcsolódó zálogszerzõdés-
ben kikötni és bejegyeztetni. A jelzálogjog jogosultság lé-
tesítésével kapcsolatos költségek a kedvezményezettet ter-
helik.

8.7 A támogatásokról a támogató Nemzeti Sporthivatal
elnöke 2006. március 28-ig dönt. A nyertes pályázatok
listáját a Nemzeti Sporthivatal a www.nsh.hu honlapon,
valamint a Pályázatkezelõ a www.mobilitas.hu honlapon a
döntést követõ 15 napon belül közzéteszi. A pályázókat a

Pályázatkezelõ ajánlott küldeményben is értesíti a döntés-
rõl, egyúttal tájékoztatást nyújt a szerzõdéskötés feltételei-
rõl. A támogatási szerzõdés felek általi aláírására a döntés
kézbesítésétõl számított 30 napon belül van lehetõség.

8.8 Ha a rendelkezésre álló keretösszeget bármilyen ok-
ból nem lehet a pályázat folyamán teljesen lekötni, akkor
támogató további beadási határidõt és/vagy módosított fel-
tételeket határoz meg egy módosított pályázati felhívás
keretében.

8.9 Jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdé-
sekben az NSH–Mobilitás Pályázati Szabályzat rendelke-
zései az irányadóak.

Pályázati felhívás
a 2500-20 000 közötti lakosságszámú települések

sportlétesítményei fejlesztésének, korszerûsítésének,
felújításának támogatására

(A pályázat kódja: SPO-KSL-06)

A Nemzeti Sporthivatal (továbbiakban: támogató) pá-
lyázatot hirdet a 2500–20 000 közötti lakosságszámú tele-
pülések sportlétesítményei fejlesztésének, korszerûsítésé-
nek és felújításának, illetve a pályatartozékok, valamint a
létesítmény alapvetõ karbantartó eszközei beszerzésének
támogatására.

1. A pályázat célja
A Nemzeti Sportstratégia megvalósításához elfogadott

3 Lépés Program részeként a Nemzeti Sporthivatal pályá-
zatot hirdet, amelynek célja, hogy segítse a 2500–20 000
fõ közötti lakosságszámú településeken a sportcélú létesít-
mény-ellátottság és a szabadidõsport infrastrukturális fel-
tételeinek bõvítését, a sportolási lehetõségek javítását, a
rendszeres mozgás elõsegítését, valamint hozzájáruljon a
meglévõ sportlétesítmények korszerûsítéséhez, átalakítá-
sához, s ez mind az ifjúság, mind a felnõttek esetében a
sporton túl közösségformáló hatást is kifejt.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
2.1 A létesítményfejlesztés támogatására rendelkezésre

álló keretösszeg 400 000 000 Ft, azaz négyszázmillió fo-
rint, mely tartalmazza a pályázatkezelés költségeit.

2.2 A keretösszeget a Magyar Köztársaság 2005. évi
költségvetésérõl szóló 2004. évi CXXXV. törvény
XI. Belügyminisztérium fejezet, 20. Nemzeti Sporthivatal
6.2.1 a „Sport XXI. Létesítmény-fejlesztési Program”
elõirányzata tartalmazza.

3. A pályázaton igényelhetõ támogatási összeg
3.1 Vissza nem térítendõ pénzbeli támogatás.
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3.2 A legkisebb összege 5 000 000 Ft, azaz ötmillió fo-
rint, legmagasabb összege 10 000 000 Ft, azaz tízmillió
forint. A támogatás a sportlétesítmények felújításához, il-
letve fejlesztéséhez szükséges dologi és felhalmozási
kiadások biztosításához nyújtható.

3.3 Az igényelhetõ támogatás a fejlesztés bekerülési
költségének maximum 70%-a. A pályázó által biztosítan-
dó önrész tehát legalább a fejlesztés bekerülési költségei-
nek 30%-a. A pályázó az önerõ 40%-os értékét biztosít-
hatja és beszámíthatja közösségért végzett munka (társa-
dalmi munka, igénybe vett szolgáltatás illetve dologi
javak) formájában.

3.4 Ha az igénylõ a fejlesztéssel kapcsolatban ÁFA-be-
számításra jogosult, akkor a bekerülési költség alatt a nettó
(ÁFA nélküli) értéket kell figyelembe venni.

3.5 A támogatást a támogató két egyenlõ részben utalja
át (a vonatkozó NSH–Mobilitás Pályázati Szabályzatnak
megfelelõen). Az elsõ 50% a támogatási szerzõdés mind-
két fél által történt aláírását követõen, a második 50% a
projekt befejezése után, a teljes költségvetéssel történõ tel-
jes körû elszámolás elfogadását követõen kerül átutalásra.
Az elszámolási határidõt a támogatási szerzõdés tartal-
mazza. (Az elszámolási határidõ be nem tartása a szerzõ-
déstõl való elállást vonja maga után.)

3.6 Támogatás nyújtható megkezdett fejlesztések befe-
jezésére is.

4. Pályázatok benyújtása:
Kizárólag az internetes pályázatkezelõ rendszerben le-

het pályázatot benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2006. március 2.

16.00 óra.
4.1 Az internetes pályázati rendszerben történõ éven-

kénti egyszeri regisztráció díja 5000 Ft. A regisztrációs el-
járással kapcsolatos általános feltételeket az NSH–Mobili-
tás Pályázati Szabályzat tartalmazza.

4.2 Az internetes pályázati rendszerben regisztrált pá-
lyázók a www.mobilitas.hu/palyazat honlapon elérhetõ
pályázati ûrlap kitöltésével nyújthatnak be pályázatot. Az
ûrlap kitöltéséhez szükséges információkat a honlapon
elérhetõ felhasználói kézikönyv tartalmazza.

4.3 A pályázathoz elektronikusan csatolni kell:
– A pályázati program részletes, tételes költségvetését

költségvetését (kizárólag a megadott RTF formátumú
minta kitöltésével);

– a program részletes mûszaki leírását (kizárólag word
formátumban);

– az érintett létesítmény aktuális állapotát bemutató 3 db
digitális fotót, (kizárólag JPG formátumban, összesen ma-
ximum 1,5 Mb nagyságban);

– a vállalt önerõ, a közösségért végzett munka jellegét
és értékét a pályázat kötelezõ mellékletében részletesen in-
dokolni kell (kizárólag word formátumban).

4.4 Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, illetve
ugyanazon létesítmény fejlesztése tekintetében nem pá-
lyázhat az SPO-SZAL-06 kódjelû, „a szabadtéri szabad-

idõsport-létesítmények korszerûsítésének, felújításának
fejlesztésének, építésének, támogatására” c. pályázatra is.
Ugyanannak a létesítménynek fejlesztésére több pályázó
nem nyújthat be pályázatot.

4.5 A pályázat véglegesítése után hiánypótlásra nincs
lehetõség.

4.6 A pályázat benyújtásának, érvényességének, elbírá-
lásának, a pályázók kiértesítésének, a pályázókkal való
szerzõdéskötésnek, a támogatás átutalásának, továbbá a
pályázati program megvalósításának, ellenõrzésének és el-
számolásának kötelezõ általános feltételeit az NSH–Mobi-
litás Pályázati Szabályzat tartalmazza, amely letölthetõ a
www.nsh.hu továbbá a www.mobilitas.hu honlapokról.

4.7 A pályázattal kapcsolatban további információ kér-
hetõ a Mobilitás Pályázati Igazgatóságtól:

– a helyi tarifával hívható információs vonalon: (40)
444-555 (9-16 óra között);

– a palyazat@mobilitas.hu valamint a helpdesk@mobi-
litas.hu e-mail címeken.

A támogató fenntartja magának a jogot, hogy a beadási
határidõ elõtt 8 nappal a beadási határidõt meghosszabbít-
sa, melyrõl a www.nsh.hu és a www.mobilitas.hu honla-
pokon ad tájékoztatást.

5. Pályázatkezelõ szervezet
Mobilitás Pályázati Igazgatóság (1145 Budapest, Ame-

rikai út 96., www.mobilitas.hu)
és a pályázatkezelésben közremûködik a Sportfolió

Kht. (1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3.)

6. A pályázók köre
6.1 Pályázatot nyújthat be az az internetes pályázati

rendszerben regisztrált pályázó amely megfelel a 6.2.
pontban meghatározott feltételeknek. A pályázó a
www.mobilitas.hu/palyazat honlapon regisztrálhatja ma-
gát az NSH–Mobilitás Pályázati Szabályzatban meghatá-
rozottak szerint.

6.2 Támogatást igényelhetnek a belföldi székhelyû,
2500–20 000 fõ közötti lakosságszámú

– települési önkormányzatok
– ezen települési önkormányzatok által alapított köz-

alapítványok
a tulajdonukban, vagyonkezelésükben álló létesítménye-
ken megvalósuló fejlesztésekre.

7. A pályázatok elbírálásának szakmai szempont-
rendszere:

Értékelési szempontrendszer
A létesítmény több sportág befogadására válik-e alkal-

massá a fejlesztéssel?
A sport mely területeit (versenysport, iskolai- és diák-

sport, szabadidõsport) szolgálja ki a létesítmény?
Milyen a létesítmény kihasználtság-mutatója (átlagban

havi hány óra)?
Több település kiszolgálására alkalmas-e a sportlétesít-

mény?
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Megvalósul-e a kommunikációs és építészeti akadály-
mentesítés?

A pályázó település szerepel-e a területfejlesztés ked-
vezményezett térségeinek jegyzékérõl szóló 64/2004.
(IV. 15.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében?

Mennyire megfelelõek, indokoltak és szakszerûek a ja-
vasolt munkálatok?

A fejlesztés megvalósíthatósága, mûszaki megalapo-
zottsága

A költségvetés megalapozottsága, áttekinthetõsége, tel-
jesíthetõsége, arányai.

8. Egyéb rendelkezések
8.1 Ha a fejlesztés engedélyköteles, akkor csak olyan

pályázat kaphat támogatást, melynél a fejlesztés folyamán
megvalósul mind építészeti, mind kommunikációs szem-
pontból az akadálymentes környezet (lásd: Az épített
környezet alakításáról és védelmérõl, szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény, illetve a sportról szóló 2004. évi I. tör-
vény vonatkozó rendelkezéseit).

8.2 A megvalósításhoz szükséges mûszaki dokumentá-
ciót a nyertes pályázóknak a szerzõdéskötéshez kell be-
nyújtani. Amennyiben a létesítmény már a pályázott fej-
lesztést megelõzõen akadálymentes volt, a szerzõdéshez
az errõl szóló nyilatkozatot kell csatolni.

8.3 A tervezett fejlesztések végsõ megvalósítási határ-
ideje: 2006. október 31. A teljes körû elszámolás bekül-
dési határideje: 2006. november 30.

8.4 A pályázaton sporteszköz beszerzésére nem lehet tá-
mogatást igényelni.

8.5 A pályázat benyújtásával a támogatást igénylõ hoz-
zájárul ahhoz, hogy a támogató az elbírálási szakaszban
mûszaki ellenõrzést folytasson le. A megvalósulás során,
illetve azt követõen szükségessé váló ellenõrzésekrõl a
támogatási szerzõdésben kell rendelkezni.

8.6 A szerzõdéskötés speciális feltételei:
a) a szerzõdéskötéshez az NSH–Mobilitás Pályázati

Szabályzatban meghatározottakon túl csatolni kell az aláb-
bi dokumentumokat:

– ha a fejlesztés megvalósítása építési engedélyhez kö-
tött, jogerõs építési engedélyt, annak hiányában átmeneti-
leg építési engedélyezési tervet (a jogerõs építési engedély
bemutatásáig a támogatási összeg átutalására nem kerülhet
sor);

– ha a fejlesztés nem építési engedélyhez kötött, akkor
az illetékes építésügyi hatóság errõl szóló nyilatkozatát;

– akadálymentesítési dokumentációt illetve nyilatkoza-
tot jelen felhívás 8.1 és 8.2 pontjai szerint;

– a pénzbeli saját erõ meglétét hitelt érdemlõen bizonyí-
tó dokumentumot (bankszámlakivonat, képviselõ-testületi
vagy közgyûlési határozat);

– 30 napnál nem régebbi eredeti tulajdoni lapot (a tulaj-
donjog-vagyonkezelõi jog igazolása végett), hivatalos
helyszínrajzot vagy térképmásolatot az ingatlanról;

b) létesítmény építéséhez vagy felújításához, korszerû-
sítéséhez, átalakításhoz nyújtott – 3 millió forintot megha-

ladó – támogatás esetén a szerzõdésben meghatározott
rendeltetésszerû használat és a visszavont támogatás
visszafizetésének biztosítása céljából a használati, mûköd-
tetési kötelezettség lejártáig a támogatás és járulékai
összegének megfelelõ keretbiztosítási jelzálogjogot kell a
kötelezettségvállalási dokumentumban (támogatási szer-
zõdésben) és/vagy az ahhoz kapcsolódó zálogszerzõdés-
ben kikötni és bejegyeztetni. A jelzálogjog jogosultság lé-
tesítésével kapcsolatos költségek a kedvezményezettet ter-
helik.

8.7 A támogatásokról a támogató Nemzeti Sporthivatal
elnöke 2006. március 30-ig dönt. A nyertes pályázatok
listáját a Nemzeti Sporthivatal a www.nsh.hu honlapon,
valamint a Pályázatkezelõ a www.mobilitas.hu honlapon a
döntést követõ 15 napon belül közzéteszi. A pályázókat a
Pályázatkezelõ ajánlott küldeményben is értesíti a döntés-
rõl, egyúttal tájékoztatást nyújt a szerzõdéskötés feltételei-
rõl. A támogatási szerzõdés felek általi aláírására a döntés
kézbesítésétõl számított 30 napon belül van lehetõség.

8.8 Ha a rendelkezésre álló keretösszeget bármilyen ok-
ból nem lehet a pályázat folyamán teljesen lekötni, akkor
támogató további beadási határidõt és/vagy módosított fel-
tételeket határoz meg egy módosított pályázati felhívás
keretében.

8.9 Jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdé-
sekben az NSH–Mobilitás Pályázati Szabályzat rendelke-
zései az irányadóak.

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Közoktatási Irodájának

intézményvezetõi pályázati felhívása
az Egri Városi Sportiskola

igazgatói állásának betöltésére

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 23. §-a szerinti igazgatói állás betölté-
sére.

1. A pályázatot meghirdetõ szerv
a) neve: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata,
b) pontos címe: 3300 Eger, Dobó tér 2.,
c) megye: Heves.

2. A meghirdetett álláshely
a) munkahelye neve, címe: Egri Városi Sportiskola,

3300 Eger, Bem tábornok út 3., telefon: (36) 517-695,
b) munkakör: igazgató.

3. Az állás betöltéséhez szükséges
a) képesítés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport terüle-
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tén történõ végrehajtásáról szóló 89/1994. (VI. 8.) Korm.
rendelet 3. §-ában meghatározottak szerint: fõiskolai vagy
egyetemi szintû testnevelõ tanári végzettség és szakkép-
zettség,

b) szakmai gyakorlat: legalább 5 év,
c) egyéb feltétel: szakmai, vezetési program benyújtása,
d) a pályázathoz csatolni kell: a végzettséget, képzettsé-

get igazoló dokumentumok másolatát és 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítványt.

4. Juttatások:
a) bér: a közalkalmazotti törvény szerint,

b) pótlék: a közalkalmazotti törvény szerint,
c) egyéb juttatás: –.

5. A vezetõi megbízás kezdõ idõpontja: 2006. augusz-
tus 1. A vezetõi megbízás 2011. július 31-ig szól.

6. A pályázat benyújtásának
a) határideje: a Sportértesítõben történõ közzétételtõl

számított 40. nap,
b) helye (pontos címe): Eger Megyei Jogú Város Pol-

gármesteri Hivatala Közoktatási Iroda, 3300 Eger, Dobó
tér 2.
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a

Jogtanácsadó

Új adószabályok 2006
címû különszámát

Adótörvények a módosításokkal egységes szerkezetben,
magyarázatokkal

� Személyi jövedelemadó
� Társasági adó és osztalékadó
� Egyszerûsített vállalkozói adó
� Egyszerûsített közteherviselési

hozzájárulás
� Általános forgalmi adó
� Jövedéki adó
� Adózás rendje

A törvényekhez fûzött magyarázatokat
a Pénzügyminisztérium szakemberei állították össze

Ára: 1150 Ft áfával
Keresse a hírlapárusoknál!

Megvásárolható vagy megrendelhetõ
a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Közlönyboltjában

(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; postacím: 1394 Bp. 62., Pf. 357;
telefon/fax: 267-2780) vagy az 1072 Budapest, Rákóczi út 30.

(bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban is
(telefon: 321-5971; fax: 321-5275).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M E G R E N D E L Õ L A P
Megrendeljük az

Új adószabályok 2006
címû Jogtanácsadó különszámot …………… példányban.

A megrendelõ (cég) neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Címe (város, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára.

Keltezés: …………………………………… ……………………………………..……
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár

hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi

ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szüksé-

ges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellá-

tásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati se-

gédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifizetõ-

helyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó

(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-

számán.

2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfával, féléves elõfizetés: 9576 Ft.

Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.,

tel./fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.

és Nyár utca sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-

vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi

jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás


