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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A belügyminiszter
9/2006. (III. 10.) BM

rendelete
az állami sportcélú támogatások
felhasználásáról és elosztásáról

A sport ról  szóló 2004. évi I. tör vény (a továb biak ban:
Stv.) 79.  §-a (3) be kez dé sé nek a) és b) pont ja i ban, va la -
mint az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Áht.) 24.  §-ának (9) be kez dé sé ben
és 49.  §-ának o) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, fi -
gye lem mel az Áht. 24.  §-ának (10) be kez dé sé ben fog lal -
tak ra – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

I. Fejezet

Az állami sportcélú támogatásokra vonatkozó
általános rendelkezések

1.  §

A ren de let ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Köz tár sa ság
2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény
(a továb biak ban: költ ség ve té si tör vény) XI. Bel ügy mi -
nisz té ri um (a továb biak ban: BM) költ ség ve té si fe je zet,
20. Nem ze ti Sport hi va tal (a továb biak ban: NSH) cím,
6. „Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok – szer ve ze tek, ese mé -
nyek, lé te sít mé nyek tá mo ga tá sa” al cím hez tar to zó elõ -
irány za tok (a továb biak ban együtt: szak mai elõ irány za -
tok) fel hasz ná lá sá ra és el osz tá sá ra.

2.  §

(1) A ked vez mé nye zett ré szé re tá mo ga tá si ké re lem
alap ján vagy pá lyá zat út ján, to váb bá jog sza bály ban nor -
ma tív ala pon meg ál la pí tott, va la mint a ren de let ben meg -
ha tá ro zott szer ve ze tek ja vas la tá ra – amennyi ben a ren de let 
vagy kü lön jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik – vissza -
fi ze té si kö te le zett ség nél kü li vég le ges jut ta tás (vissza nem
té rí ten dõ tá mo ga tás) nyújt ha tó. A tá mo ga tás irán ti ké re -
lem nek, pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a prog ram meg va ló -
sí tá sá hoz igé nyelt tá mo ga tás össze gét, an nak szak mai és
költ ség ve té si ter vét, va la mint a ked vez mé nye zett nek az
Áht. 13/A.  §-ának (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott nyi lat -
ko za tát ar ról, hogy ese dé kes sé vált és meg nem fi ze tett
köz tar to zá sa nin csen, to váb bá hoz zá já ru lá sát ah hoz, hogy
a tá mo ga tás fo lyó sí tó ja a nyi lat ko zat va ló ság tar tal má nak
iga zo lá sát kér je.

(2) Amennyi ben a ked vez mé nye zett neki fel ró ha tó ok -
ból nem tel je sí ti a szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé ge it, az
igény be vett tá mo ga tás egé szét vagy ará nyos ré szét a min -

den kor ér vé nyes jegy ban ki alap ka mat két sze res mér té ké -
vel nö velt összeg ben kell vissza fi zet nie.

(3) Amennyi ben a (2) be kez dés ben fog lal tak nem al kal -
maz ha tók a ked vez mé nye zett ál tal igény be vett tá mo ga tá -
sok kal kap cso lat ban, a Nem ze ti Sport hi va tal el nö ke a
3–4.  §-ok sze rint jár hat el a ked vez mé nye zet tel szem ben.

(4) Amennyi ben a ked vez mé nye zett neki fel nem ró ha tó 
ok ból nem tel je sí ti a szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé ge it,
il let ve a szer zõ dés meg hi ú sul, be je len té si kö te le zett sé ge
van a tá mo ga tó felé, és az igény be nem vett tá mo ga tás ról
kö te les írás ban le mon da ni, va la mint az igény be vett tá mo -
ga tást vissza fi zet ni, il let ve fel hasz nált ré szé rõl a ren de let
sze rint el szá mol ni.

(5) Amennyi ben a ked vez mé nye zett nem tel je sí ti a
(4) be kez dés ben fog lalt kö te le zett sé gét, az igény be nem
vett tá mo ga tás ra nem jo go sult.

3.  §

(1) Az NSH el nö ke:
a) rész ben vagy egész ben fel füg gesz ti an nak a ver seny -

zõ nek és sport szak em ber nek az 5.  § (1) be kez dé se sze rin ti
tá mo ga tá sát, il let ve Ge re vich Ala dár-sport ösz tön dí já nak
rész ben vagy egész ben tör té nõ fel füg gesz té sét kez de mé -
nye zi, aki vel szem ben a kü lön jog sza bály alap ján le foly ta -
tott dop ping el já rás ered mé nye ként az or szá gos sport ági
szak szö vet ség, az or szá gos sport ági szö vet ség vagy a fo -
gya té ko sok or szá gos sport szö vet sé ge (a továb biak ban
együtt: sport szö vet ség) jog erõs bün te tést szab ki;

b) rész ben vagy egész ben fel füg gesz ti, il let ve – a meg -
ha tá ro zott idõ szak ra vo nat ko zó tá mo ga tás ese tén – vissza -
von ja an nak a sport szer ve zet nek vagy sport egye sü let jogi
sze mé lyi ség gel ren del ke zõ szer ve ze ti egy sé gé nek a tá mo -
ga tá sát, amellyel az a) pont ban meg ha tá ro zott ver seny zõ
vagy sport szak em ber tag sá gi, il let ve szer zõ dé ses jog vi -
szony ban áll, és a sport szer ve zet tel szem ben a sport szö vet -
ség a dop ping sza bály za tá nak meg sér té se  miatt jog erõs
sport fe gyel mi bün te tést szab ki;

c) rész ben vagy egész ben fel füg gesz ti, il let ve – a meg -
ha tá ro zott idõ szak ra vo nat ko zó tá mo ga tás ese tén – vissza -
von ja an nak a sport szö vet ség nek vagy jogi sze mé lyi ség gel 
ren del ke zõ szer ve ze ti egy sé gé nek a tá mo ga tá sát, amely -
nek a b) pont ban meg ha tá ro zott sport szer ve zet a tag ja,
 illetve amely nek ver seny rend sze ré ben részt vesz, és a
sport szö vet ség vagy jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ szer -
ve ze ti egy sé ge a Nem ze ti Dop ping el le nes Ko or di ná ci ós
Tes tü let el nö ké nek tá jé koz ta tá sa alap ján nem tesz ele get a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott dop ping el le nes fel -
ada ta i nak.

(2) Az (1) be kez dés a)–b) pont ja i ban meg ha tá ro zott
jog erõs bün te tést ki sza bó ha tá ro zat 1 pél dá nyát a sport szö -
vet ség a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott 5 na -
pon be lül meg kül di az NSH el nö ke ré szé re.
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(3) A Nem ze ti Dop ping el le nes Ko or di ná ci ós Tes tü let
el nö ke az (1) be kez dés c) pont já ban fog lal tak ról  szóló tá -
jé koz ta tást a tu do más szer zés tõl szá mí tott 5 na pon be lül
meg kül di az NSH el nö ke ré szé re.

(4) A tá mo ga tás – (1) be kez dés sze rin ti – tel jes össze gé -
nek fel füg gesz té sé re, il let ve vissza vo ná sá ra kü lö nö sen az
aláb bi ese tek ben van le he tõ ség:

a) ha a dop ping sza bály zat meg sér té se, a dop ping el le -
nes fel ada tok tel je sí té sé nek el mu lasz tá sa ki emelt nem zet -
kö zi sport ese mé nyen (pl. olim pia, vi lág baj nok ság, Eu ró -
pa-baj nok ság) tör té nik;

b) ha a dop ping vét sé get a sport ág után pót lás-ko rú ver -
seny zõ i nek sé rel mé re kö ve tik el;

c) ha a dop ping vét sé get a kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott ana bo li kus sze rek kel, pep tid hor mo nok kal (en nek
mi men ti ku ma i val és ana lóg ja i val) vagy an ti öszt ro gén sze -
rek kel össze füg gés ben kö ve tik el.

4.  §

(1) A tá mo ga tás vissza vo ná sá ról, il let ve fel füg gesz té sé -
nek idõ tar ta má ról és a vissza fi ze ten dõ tá mo ga tás össze gé -
rõl az NSH el nö ke a (2)–(3) be kez dé sek figye lembe véte -
lével, a ha tá ro zat vagy a tá jé koz ta tás meg kül dé sé nek – 3.  § 
(2)–(3) be kez dé se i ben meg ha tá ro zott – idõ pont já tól szá -
mí tott 8 na pon be lül dönt.

(2) A tá mo ga tás fel füg gesz té sé nek kez dõ idõ pont ja a tá -
mo ga tás fel füg gesz té sé rõl  szóló dön tés meg ho za ta lá nak
nap ja az zal, hogy a Ge re vich Ala dár-sport ösz tön díj fel füg -
gesz té se ese tén a tá mo ga tás fel füg gesz té sé nek kez dõ idõ -
pont ja a fel füg gesz tés rõl  szóló dön tést kö ve tõ hó nap elsõ
nap ja.

(3) A tá mo ga tás fel füg gesz té sé nek idõ tar ta ma:

a) a 3.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja ese tén nem le het
hosszabb, mint a ver seny zõ vel vagy sport szak em ber rel
szem ben ki sza bott jog erõs dön tés ben meg ha tá ro zott el til -
tás bün te tés idõ tar ta ma, más bün te tés al kal ma zá sa ese tén
pe dig leg fel jebb 1 év;

b) a 3.  § (1) be kez dé sé nek b) és c) pont jai ese tén leg fel -
jebb 1 év.

(4) A tá mo ga tás fel füg gesz té sé nek idõ tar ta ma alatt
sport cé lú ál la mi tá mo ga tás a sport ág fel nõtt vá lo ga tott ke -
re té nek fel ké szü lé sé vel kap cso la tos szak mai fel ada tok el -
lá tá sá val össze füg gés ben nem nyújt ha tó.

(5) Amennyi ben az (1) be kez dés sze rint vissza fi ze ten dõ 
ál la mi tá mo ga tás össze ge na gyobb, mint a tárgy évi ál la mi
tá mo ga tás még fel nem hasz nált ré sze, ak kor a vissza fi ze -
té si kö te le zett ség a kö vet ke zõ évi ál la mi tá mo ga tás ter hé re 
is ér vé nye sít he tõ.

(6) A tá mo ga tás vissza vo ná sá ról vagy fel füg gesz té sé rõl 
való dön tés nem ve szé lyez tet he ti a sport szer ve zet vagy a
sport szö vet ség után pót lás-ne ve lé si fel ada ta i nak el lá tá sát.

(7) A vissza vont tá mo ga tást a ked vez mé nye zett – a
vissza vo nás ról  szóló ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
15 na pon be lül – a vissza vo nás kor ér vé nyes jegy ban ki
alap ka mat két sze res mér té ké vel nö velt összeg ben kö te les
vissza fi zet ni az NSH 10023002-01009349-50001006 szá -
mú fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám -
lá já ra.

(8) Az NSH el nö ke a tá mo ga tás vissza vo ná sá ról, il let ve
fel füg gesz té sé rõl a dön tés meg ho za ta lát kö ve tõ 5 na pon
be lül ér te sí ti a Nem ze ti Dop ping el le nes Ko or di ná ci ós Tes -
tü le tet, to váb bá a 3.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja ese tén a
Nem ze ti Sport ta ná csot. Ab ban az eset ben, ha az NSH el -
nö ke a tá mo ga tást a 3.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban
meg ha tá ro zot tak  miatt füg gesz ti fel, vagy a Ge re vich Ala -
dár-sport ösz tön díj fel füg gesz té sét kez de mé nye zi, dön té -
sé rõl – an nak meg ho za ta lá tól szá mí tott 5 na pon be lül – ér -
te sí ti a Wes se lé nyi Mik lós Sport köz ala pít ványt, amely a
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pont tól kez dõ dõ en fel -
füg gesz ti a tá mo ga tás to váb bi fo lyó sí tá sát.

5.  §

(1) A ver seny zõk és a fel ké szí té sü ket se gí tõ sport szak -
em be rek köz vet len köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás ként
Ge re vich Ala dár-sport ösz tön dí jat, va la mint ered mé nyes -
sé gi tá mo ga tást kap hat nak.

(2) Az NSH köz vet le nül, a kü lön jog sza bá lyok ban fog -
lal tak nak meg fele lõen fo lyó sít ja a Nem zet Spor to ló ja
Cím mel járó élet já ra dé kot, va la mint az olim pi ai já ra dé kot
az arra jo go sul tak ré szé re.

6.  §

Az NSH a szak mai elõ irány za tok ter hé re köz vet le nül
ki zá ró lag az or szá gos sport ági szak szö vet ség, or szá gos
sport ági szö vet ség, ezek jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ
szer ve ze ti egy sé gei, az épek és a fo gya té ko sok ver seny -
sport ja te rü le tén mû kö dõ sport köz tes tü le tek, fo gya té ko -
sok sport szö vet sé ge, a di ák- és fõ is ko lai-egye te mi sport
sport szö vet sé ge, va la mint sport szer ve zet, jogi sze mé lyi -
ség gel ren del ke zõ szak osz tály és a Nem ze ti Után pót -
lás-ne ve lé si In té zet (a továb biak ban: NUPI) ré szé re nyújt -
hat tá mo ga tást.

7.  §

(1) Az NSH a szak mai elõ irány za tok ter hé re nyúj tan dó
tá mo ga tást – az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
kü lön jog sza bá lyok ban fog lal tak nak meg fele lõen – a ked -
vez mé nye zet tek kel meg kö tött tá mo ga tá si szer zõ dés alap -
ján bo csát ja ren del ke zés re.
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(2) A tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé nek fel té te le,
hogy

a) a ked vez mé nye zett a tá mo ga tó val ko ráb ban kö tött
szer zõ dé sek ben fog lalt kö te le zett sé ge i nek a tel je sí té sé rõl,
il let ve rész tel je sí té sé rõl  szóló el szá mo lást a tá mo ga tó ré -
szé re be nyújt sa és azt a tá mo ga tó el fo gad ja;

b) a ked vez mé nye zett nek az ál lam ház tar tás bár mely al -
rend sze ré vel szem ben ese dé kes sé vált és meg nem fi ze tett
köz tar to zá sa nem áll fenn, és er rõl a ked vez mé nye zett az
Áht.-ban meg ha tá ro zot tak sze rint nyi lat ko za tot, vagy az
ille té kes ha tó ság ál tal ki ál lí tott 30 nap nál nem ré geb bi iga -
zo lást nyújt be az NSH ré szé re;

c) a ked vez mé nye zett nek az NSH ál tal ala pí tott gaz dál -
ko dó szer ve zet tel, az NSH tu laj do no si irá nyí tá sa alá tar to -
zó gaz da sá gi tár sa ság gal, va la mint az Stv. sze rin ti sport -
köz ala pít vánnyal szem ben ese dé kes sé vált és meg nem fi -
ze tett tar to zá sa nem áll fenn;

d) a ked vez mé nye zett vál lal ja, il let ve iga zol ja, hogy a
kü lön jog sza bály ban fog lalt dop ping el le nes fel ada ta i nak
ele get tesz;

e) a ked vez mé nye zett a nem ze ti sport in for má ci ós rend -
szer ré szé re tör té nõ adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek a
kü lön jog sza bály ban fog lal tak nak meg fele lõen ele get tett;

f) a ked vez mé nye zett meg fe lel a ren de zett mun ka ügyi
kap cso la tok Áht.-ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyé nek és
az en nek iga zo lá sá ra – a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok
fel té te le i nek iga zo lá sá ra al kal mas ira tok ról  szóló 1/2006.
(II. 2.) FMM ren de let alap ján – al kal mas ira tot az NSH ré -
szé re be nyújt ja.

(3) Az NSH a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té se ér de ké -
ben a ked vez mé nyez et tõl az aláb bi ada to kat kéri be:

a) gaz da sá gi tár sa ság ese tén: tel jes – cég nyil ván tar tás
sze rin ti – cég név, szék hely, cég jegy zék szám, kép vi se lõ
neve, adó szám, bank szám la szám, cég ki vo nat;

b) egyé ni vál lal ko zó ese tén: név, szék hely, vál lal ko zói
iga zol vány szá ma, adó szám, bank szám la szám;

c) ma gán sze mély ese tén: név, any ja neve, lak cím, adó -
azo no sí tó/adó szám, bank szám la szám;

d) egyéb jogi sze mély ese tén: 30 nap nál nem ré geb bi
iga zo lás a ked vez mé nye zet tet nyil ván tar tó szer ve zet tõl
(bí ró ság, cég bí ró ság, köz igaz ga tá si szerv, gaz da sá gi ka -
ma ra, ügy vé di ka ma ra stb.) a szer ve zet nyil ván tar tás ban
sze rep lõ ada ta i ról;

e) a ter ve zett prog ram költ ség ter ve, a fel hasz ná lás rész -
le tes le írá sa.

(4) Amennyi ben a tá mo ga tá si dön tés ked vez mé nye zett -
jé nek mu lasz tá sá ból vagy neki fel ró ha tó egyéb ok ból a tá -
mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé re az NSH ál tal a szer zõ dés -
kö tés re meg ha tá ro zott ha tár idõ ha tár nap já tól szá mí tott
30 na pon be lül nem ke rül sor, az NSH tá mo ga tá si dön té se
ha tá lyát vesz ti.

8.  §

(1) A ked vez mé nye zett nek nyúj tott tá mo ga tás szer zõ dés -
sel to váb bad ha tó, amennyi ben a ren de let azt le he tõ vé te szi.

(2) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sá val tör té nõ el szá mo lást
szám vi te li bi zony la tok kal alá tá masz tott mó don – a (3) be -
kez dés ben fog lal tak figye lembe véte lével – az 1. szá mú
mel lék let sze rin ti nyom tat vá nyon (a továb biak ban: össze -
sí tett el szá mo lá si táb lá zat) kell be nyúj ta ni. A tá mo ga tás
fel hasz ná lá sát iga zo ló szak mai be szá mo ló hoz az össze sí -
tett el szá mo lá si táb lá za tot is mel lé kel ni kell. Az el szá mo -
lás so rán sze mé lyes adat nem to váb bít ha tó.

(3) Ha a tá mo ga tás vég sõ fel hasz ná ló ja nem a ked vez -
mé nye zett, ak kor a tá mo ga tás fel osz tá sá ra jo go sult szer ve -
zet kö te les a to vább adott tá mo ga tás ról a tá mo ga tot tat az
össze sí tett el szá mo lá si táb lá zat sze rint el szá mol tat ni és azt 
az NSH-nak meg kül de ni.

(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ben az el -
szá mol ta tás költ sé gei a ked vez mé nye zet tet ter he lik.

(5) Amennyi ben a szak mai elõ irány za tok ból nyúj tott tá -
mo ga tás rész le tek ben tör té nõ fi nan szí ro zás ke re té ben ke -
rül biz to sí tás ra, a ked vez mé nye zett a tá mo ga tás össze gé -
vel utó la gos el szá mo lás mel lett, a tá mo ga tá si szer zõ dés -
ben meg ha tá ro zott idõ pon tig kö te les el szá mol ni.

9.  §

Amennyi ben a tá mo ga tás pá lyá zat út ján ve he tõ igény be,
a pá lyá za ti fel hí vást, a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ pá lyá zók
név so rát, va la mint tá mo ga tá sa ik össze gét az NSH hi va ta -
los lap já ban, il let ve hon lap ján meg je len te ti. A pá lyá za ti
fel hí vást a pá lyá za tok be nyúj tá si ha tár nap ja elõtt leg alább
har minc nap pal meg kell je len tet ni. A pá lyá za ti el já rás so -
rán be nyúj tott pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a sa ját for rást
(ön részt), va la mint fel hasz ná lá sá nak cél ja it és tar tal mát.

10.  §

A tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá nak és el szá -
mo lá sá nak el len õr zé sét

a) a kü lön jog sza bály ban fel jo go sí tott szerv vég zi;
b) az NSH köz vet le nül vagy a bel ügy mi nisz ter ál tal az

NSH el nö ke út ján irá nyí tott költ ség ve té si szerv igény be vé -
te lé vel vég zi, amely so rán hely szí ni el len õr zést is tart hat;

c) az NSH ál tal ez zel meg bí zott egyéb szer ve zet vég zi.

II. Fejezet

SPORTTEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA

Utánpótlás-nevelési feladatok

11.  §

(1) Az NSH az „Után pót lás-ne ve lé si fel ada tok” elõ -
irány zat ter hé re biz to sít ja az után pót lás-ne ve lé si fel ada tok
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el lá tá sá hoz szük sé ges for rást a Sport XXI. Nem ze ti Után -
pót lás-ne ve lé si prog ram (a továb biak ban: Sport
XXI. prog ram), a sport is ko lák, va la mint az egyéb után pót -
lás-ne ve lé si fel ada tok tá mo ga tá sá ra.

(2) Az NSH az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott elõ irány -
zat ter hé re biz to sít ja a Wes se lé nyi Mik lós Sport köz ala pít -
vány után pót lás-ne ve lé si fel ada ta i nak el lá tá sá val össze -
füg gés ben fel me rü lõ mû kö dé si költ sé ge ket.

12.  §

(1) A Sport XXI. prog ram ko or di ná ci ós fel ada tai ke re -
té ben a NUPI a ré szé re szer zõ dés sel át adott össze get az
aláb bi cé lok ra for dít ja:

a) a prog ram ban részt vevõ is ko lák, sport is ko lák,
sport egye sü le tek tá mo ga tá sa;

b) test ne ve lõk, edzõk és szer ve zõk dí ja zá sa;
c) sport ese mé nyek, ver seny rend sze rek tá mo ga tá sa;
d) a prog ram hoz kap cso ló dó mû kö dé si ki adá sok tá mo -

ga tá sa;
e) egy sé ges in for ma ti kai rend szer mû köd te té se, fej -

lesz té se;
f) kom mu ni ká ci ós prog ra mok tá mo ga tá sa;
g) át fo gó tel je sít mény mé ré si rend szer mû köd te té sé nek

tá mo ga tá sa;
h) a prog ram mû köd te té sé hez kap cso ló dó lé te sít mény

szük ség le tek tá mo ga tá sa;
i) ha zai és nem zet kö zi ver se nye ken való rész vé tel tá -

mo ga tá sa;
j) esz kö zök és fel sze re lé sek be szer zé sé nek tá mo ga tá sa;
k) egyéb, a Sport XXI. prog ram ko or di ná ci ó já val

össze füg gõ fel ada tok tá mo ga tá sa.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tást a NUPI to vább -
ad hat ja a prog ram ban részt vevõ or szá gos sport ági szak -
szö vet sé gek, sport egye sü le tek, ezek jogi sze mé lyi ség gel
ren del ke zõ szak osz tá lya, szer ve ze ti egy sé ge, va la mint is -
ko lák, sport is ko lák ré szé re.

13.  §

(1) Az NSH a köz ok ta tá si tör vény ha tá lya alá tar to zó
sport is ko lák tá mo ga tá sa ke re té ben a NU PI-val kö tött szer -
zõ dés alap ján biz to sít ja az aláb bi fel ada tok el lá tá sá hoz
szük sé ges for rást:

a) sport is ko lák ban hasz ná lan dó sport ági sport ne ve lé si
mo dul tan ter vek el ké szí té sét és akk re di tá ci ó ra tör té nõ elõ -
ké szí té sét;

b) a sport ági sport ne ve lé si mo dul tan ter vek nyom ta tott
és elekt ro ni kus for má ban tör té nõ ki adá sát;

c) a sport ági sport ne ve lé si mo dul tan ter vek hez kap cso -
ló dó mód szer ta ni ké zi köny vek nyom ta tott és elekt ro ni kus
for má ban tör té nõ ki adá sát;

d) a sport is ko lai rend szer köz ok ta tá si intézménytípu -
saiban al kal ma zan dó sport pe da gó gi ai és sportpszicholó -
giai kon cep ció ki dol go zá sát;

e) a NUPI és a he lyi ön kor mány za tok egyez te té se alap -
ján ki vá lasz tott ki emelt és mo dell is ko lák (re fe ren cia is ko -
lák), va la mint a rend szer be fo lya ma to san be kap cso ló dó
in téz mé nyek és szak mai mû he lyek mun ká ját;

f) egyéb, a sport is ko lák mû kö dé sé vel össze füg gõ fel -
ada to kat.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tást a NUPI a sport -
is ko lák nak to vább ad hat ja.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás a NUPI ál tal ki írt 
pá lyá zat út ján is nyújt ha tó. A pá lyá za ti tá mo ga tás ról a
NUPI ja vas la ta alap ján az NSH el nö ke dönt.

14.  §

(1) Az NSH az egyéb után pót lás-ne ve lé si fel ada tok tá -
mo ga tá sa ke re té ben a NU PI-val kö tött szer zõ dés alap ján
tá mo gat hat ja az után pót lás-ne ve lé si fel ada tok irá nyí tá sát
az aláb bi ak te kin te té ben:

a) az Olim pi ai Re mény sé gek Ver se nyén (a továb biak -
ban: ORV), va la mint a Duna Kupa ver seny so ro za ton tör té -
nõ rész vé tel;

b) ha zai ren de zé sû ORV és a Duna Kupa ren de zé si
költ sé gei;

c) a sport egye sü le tek után pót lás-ne ve lé si mû he lye i nek
szak mai prog ram jai.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tást a NUPI a szak -
szö vet sé gek nek, sport szer ve ze tek nek, köz ok ta tá si in téz -
mé nyek nek és sport is ko lák nak to vább ad hat ja.

Iskolai, diák- és felsõoktatási sport támogatása

15.  §

(1) Az NSH az is ko lai di ák- és fel sõ ok ta tá si sport fej -
lesz té se ér de ké ben az „Is ko lai, di ák- és fel sõ ok ta tá si sport
tá mo ga tá sa” elõ irány zat ter hé re tá mo gat ja:

a) a di ák olim pi ai ver seny rend szert;
b) a Ma gyar Di ák sport Szö vet ség ál tal de le gált ma gyar

vá lo ga tott rész vé te lét a Nem zet kö zi Is ko la sport Szö vet ség 
ver se nye in;

c) a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben ta nu lók or szá gos
baj nok sá gát, va la mint a Ma gyar or szá gon meg ren de zés re
ke rü lõ egye te mi vi lág baj nok sá go kat;

d) a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben mû kö dõ sport egye -
sü le tek mû he lye it;

e) a Ma gyar Egye te mi és Fõ is ko lai Sport szö vet ség ál tal 
de le gált ma gyar egye te mi vá lo ga tott rész vé te lét a kül föl -
dön meg ren de zés re ke rü lõ 2006. évi fõ is ko lai vi lág baj -
nok sá go kon;
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f) a Ma gyar Test ne ve lõ Ta ná rok Or szá gos Egye sü le té -
nek az is ko lai és di ák sport tá mo ga tá sá ra, az is ko lai test ne -
ve lés szín vo na lá nak fej lesz té sé re irá nyu ló tö rek vé se it, pá -
lyá za ta it;

g) a ver seny zõi osz tá lyo kat mû köd te tõ köz ok ta tá si in -
téz mé nye ket, va la mint a ver seny zõi ta go za tot mû köd te tõ
fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ket;

h) a di ák-, sza bad idõ sport ren dez vé nye ket és prog ra -
mo kat;

i) a Sem mel we is Egye tem Test ne ve lés és Sport tu do -
má nyi Ka rát, va la mint a test kul tu rá lis fel sõ ok ta tá si kép zés
szak mai mun ká ját;

j) a Ma gyar Di ák sport Szö vet ség, va la mint a Ma gyar
Egye te mi és Fõ is ko lai Sport szö vet ség fel ada ta i nak el lá tá sát;

k) egyéb, is ko lai, di ák- és fel sõ ok ta tá si sport tal össze -
füg gõ fel ada tok el lá tá sát.

(2) A Ma gyar Di ák sport Szö vet ség, a Ma gyar Egye te mi
és Fõ is ko lai Sport szö vet ség, a Ma gyar Test ne ve lõ Ta ná -
rok Or szá gos Egye sü le te a tá mo ga tást a tag szer ve ze tek -
nek, il let ve sport egye sül ete tek nek to vább ad hat ja.

(3) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kon kí vül az NSH az
elõ irány zat ter hé re tá mo gat ja to váb bá a Fo gya té ko sok
Nem ze ti Sport szö vet sé gét (a továb biak ban: FONESZ) a
fo gya té ko sok di ák sport já nak fej lesz té se ér de ké ben

a) a ta nu lás ban aka dá lyo zott di á kok sport ját;
b) a moz gás kor lá to zott di á kok sport ját;
c) a vak és gyen gén lá tó di á kok sport ját;
d) a si ket és na gyot hal ló di á kok sport ját;
e) a kö zép sú lyos ér tel mi fo gya té kos di á kok sport ját;
f) re ha bi li tá ci ós és ha bi li tá ci ós célú, va la mint hát rá -

nyos hely ze tû ek szá má ra szer ve zett sport tá bo ro kat;
g) egyéb, a fo gya té ko sok di ák sport já nak fej lesz té sé vel

össze füg gõ fel ada tok el lá tá sát.

(4) A FONESZ a (3) be kez dés sze rin ti tá mo ga tást to -
vább ad hat ja.

Szabadidõsport támogatása

16.  §

(1) Az NSH a sza bad idõ sport fej lesz té se ér de ké ben a
„Sza bad idõ sport tá mo ga tá sa” elõ irány zat ter hé re tá mo gat ja

a) a ki emel ke dõ sza bad idõ sport ren dez vé nye ket;
b) a nõk és csa lá dok sport já nak fej lesz té sét;
c) a hát rá nyos hely ze tû ek sport te vé keny sé gét;
d) az idõ sek sport ját;
e) a fo gya té ko sok sza bad idõ sport já nak or szá gos, me -

gyei és he lyi ren dez vé nye it a fo gya té ko sok sza bad idõ -
sport ját me gyei szin ten szer ve zõ sport szö vet sé ge ken, a
me gyei (fõ vá ro si) sport szak igaz ga tá si szer ve ken, va la -
mint a FO NESZ-en ke resz tül;

f) a sza bad idõ spor tot nép sze rû sí tõ kom mu ni ká ci ós te -
vé keny sé get;

g) a sza bad idõ sport tal kap cso la tos ku ta tá so kat;

h) a Nem ze ti Sza bad idõ sport Szö vet ség, va la mint tag -
szer ve ze tei szak mai prog ram já nak meg va ló sí tá sát;

i) a Ma gyar or szá gi Éj fé li Sport baj nok sá gok Egye sü let
Hold su gár prog ram já nak meg va ló sí tá sát;

j) egyéb, a sza bad idõ sport fej lesz té sé vel össze füg gõ
fel ada tok el lá tá sát.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás az NSH vagy az
ál ta la meg bí zott szer ve zet ál tal ki írt pá lyá zat út ján is nyújt -
ha tó. A pá lyá za ti tá mo ga tás ról az NSH el nö ke dönt.

17.  §

(1) Az NSH a „Sza bad idõ sport tá mo ga tá sa” elõ irány zat
ter hé re tá mo gat ja to váb bá va la mennyi me gyei (fõ vá ro si),
va la mint me gyei jogú vá ro si ön kor mány zat sport cé lú fel -
ada ta i nak el lá tá sát:

a) is ko lai, di ák- és sza bad idõ sport fel ada tok el lá tá sát;
b) te rü le ti ama tõr ver seny rend szer mû köd te té sét;
c) ok ta tás sal, kép zés sel (to vább kép zés sel) össze füg gõ

fel ada tok el lá tá sát, szak mai tá jé koz ta tók, ér te kez le tek tar -
tá sát, ki ad vá nyok el ké szí té sét, to váb bá sport te vé keny ség -
gel kap cso la tos szak mai is me re tek ter jesz té sét;

d) a fo gya té ko sok he lyi sza bad idõ sport já nak, va la mint
a fo gya té ko sok di ák sport já nak fej lesz té sét;

e) egyéb, a me gyei (fõ vá ro si), va la mint me gyei jogú
vá ro si ön kor mány zat sport cé lú fel ada ta i nak el lá tá sát.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tást a me gyei (fõ vá -
ro si), va la mint me gyei jogú vá ro si ön kor mány zat a sport -
szö vet ség jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ – az ön kor -
mány zat te rü le tén mû kö dõ – te rü le ti szer ve ze ti egy sé gé -
nek és sport szer ve zet nek to vább ad hat ja.

18.  §

Az NSH a „Sza bad idõ sport tá mo ga tá sa” elõ irány zat ter -
hé re tá mo ga tást nyújt – a Nem ze ti Sza bad idõ sport Szö vet -
ség (a továb biak ban: NSzSz) ja vas la tá nak figye lembe -
véte lével – az NSzSz tag szer ve ze tei mû kö dé si költ sé ge i -
nek fe de ze té re.

Versenysport támogatása

19.  §

Az NSH a „Ver seny sport tá mo ga tá sa” elõ irány zat ter -
hé re tá mo gat ja

a) az olim pi ai fel ké szü lést, a szak szö vet sé gek és jogi
sze mé lyi ség gel ren del ke zõ szer ve ze ti egy sé gei, va la mint
sport egye sü le ti mû he lyek ez zel össze füg gõ szak mai fel -
ada ta i nak el lá tá sát;

b) a pa ra lim pi ai fel ké szü lést, a sport szö vet sé gek és jogi 
sze mé lyi ség gel ren del ke zõ szer ve ze ti egy sé ge ik, va la mint 
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sport egye sü le ti mû he lyek ez zel össze füg gõ szak mai fel -
ada ta i nak el lá tá sát;

c) az or szá gos sport ági szak szö vet sé gek és or szá gos
sport ági szö vet sé gek mû kö dé sét és szak mai fel ada ta ik el -
lá tá sát;

d) a FONESZ tag szer ve ze te i nek mû kö dé sét és szak mai 
fel ada ta ik el lá tá sát;

e) az ép és fo gya té kos ver seny zõk vi lág já té ka i ra való
fel ké szü lés szak mai fel ada ta i nak el lá tá sát;

f) a ma gyar sport olim pi ai és pa ra lim pi ai ered mé nyes -
sé ge alap ján ki emel ke dõ sport egye sü le tek mû kö dé sét és
szak mai fel ada ta ik el lá tá sát;

g) a Téli Olim pi án való rész vé telt;
h) a Téli Pa ra lim pi án való rész vé telt;
i) a ver seny sport tal össze füg gõ egyéb fel ada tok el lá tá sát.

20.  §

(1) A 19.  §-ban meg ha tá ro zott fel ada tok ra fel hasz nál ha -
tó tá mo ga tás ra a Ma gyar Olim pi ai Bi zott ság (a továb biak -
ban: MOB), a Nem ze ti Sport szö vet ség (a továb biak ban:
NSSz), a Ma gyar Pa ra lim pi ai Bi zott ság (a továb biak ban:
MPB), a FONESZ és a Sport egye sü le tek Or szá gos Szö vet -
sé ge (a továb biak ban: SOSZ) együt te sen tesz ja vas la tot.

(2) A 19.  § a) pont ja ese tén a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra
és össze gé re a MOB tesz ja vas la tot.

(3) A 19.  § b) pont jai ese tén a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra 
és össze gé re az MPB tesz ja vas la tot.

(4) A 19.  § c) pont ja ese té ben a tá mo ga tás fel hasz ná lá -
sá ra és össze gé re az NSSz tesz ja vas la tot.

(5) A 19.  § d) pont ja ese té ben a tá mo ga tás fel hasz ná lá -
sá ra és össze gé re a FONESZ tesz ja vas la tot.

(6) A 19.  § e) pont ja ese tén a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra
és össze gé re az NSSz és a FONESZ tesz ja vas la tot.

(7) A 19.  § f) pont ja ese té ben a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá -
ra és össze gé re a SOSZ tesz ja vas la tot.

(8) A 19.  § g) pont ja ese té ben a tá mo ga tás fel hasz ná lá -
sá ra és össze gé re a MOB tesz ja vas la tot.

(9) A 19.  § h) pont ja ese té ben a tá mo ga tás fel hasz ná lá -
sá ra és össze gé re az MPB tesz ja vas la tot.

21.  §

(1) A 19.  § a)–f) pont ja alap ján fo lyó sí tott tá mo ga tás te -
kin te té ben ki adás ként a 2. szá mú mel lék let sze rin ti költ sé -
gek szá mol ha tó ak el az zal, hogy a Ma gyar Sport Há zá ban
szék hellyel ren del ke zõ szö vet sé gek ré szé re fi ze tett bér le ti
és üze mel te té si dí jak ki zá ró lag utó fi nan szí ro zás ke re té ben
nyújt ha tók.

(2) A 19.  § c) pont ja alap ján tá mo ga tás ban ré sze sü lõ or -
szá gos sport ági szak szö vet ség, or szá gos sport ági szö vet -

ség a tá mo ga tást az Stv.-ben, va la mint az alap sza bá lyá ban
meg ha tá ro zott fel ada tok ra kö te les for dí ta ni. A tá mo ga tá si
ja vas lat meg ha tá ro zá sa kor a 20.  § (1) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott szer ve ze tek az or szá gos sport ági szak szö vet sé -
gek, or szá gos sport ági szö vet sé gek ál tal a ré szük re meg -
kül dött aláb bi ada to kat ve szik figye lembe:

a) a 3. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott pont ér ték táb -
lá zat alap ján ki szá mí tott sport ági ered mé nyes sé gi pont -
szám nem 0;

b) a sport ág ban ki adott bel föl di ver seny en ge dé lyek
szá ma több mint 500;

c) a szö vet sé gi tag szer ve ze tek szá ma több mint 20.

(3) Amennyi ben az or szá gos sport ági szak szö vet ség,
or szá gos sport ági szö vet ség a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott fel té te lek kö zül leg alább ket tõ nek nem fe lel meg, a
19.  § c) pont ja sze rin ti tá mo ga tá sa nem le het több, mint
1 500 000 Ft.

(4) Amennyi ben az or szá gos sport ági szak szö vet ség,
or szá gos sport ági szö vet ség a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott fel té te lek kö zül leg alább ket tõ nek meg fe lel, a tá mo ga -
tá si ja vas lat meg ha tá ro zá sa kor a 20.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott szer ve ze tek az or szá gos sport ági szak szö -
vet sé gek, or szá gos sport ági szö vet sé gek ál tal a ré szük re
meg kül dött aláb bi ada to kat ve szik figye lembe:

a) a 19.  § c) pont já ban fog lal tak tá mo ga tá sá ra ren del -
ke zés re álló összeg 25%-ának fel osz tá sa a 3. szá mú mel -
lék let ben meg ha tá ro zott pont ér ték táb lá zat alap ján ki szá -
mí tott sport ági ered mé nyes sé gi pont szám alap ján tör té nik;

b) a 19.  § c) pont já ban fog lal tak tá mo ga tá sá ra ren del -
ke zés re álló összeg 75%-ának fel osz tá sa az aláb bi ada tok
alap ján tör té nik, a meg je lölt arány ban:

ba) a szö vet ség ál tal fi ze ten dõ nem zet kö zi tag dí jak
1-es szor zó val,

bb) a sport ág ban ki adott bel föl di ver seny en ge dé lyek
szá ma 4-es szor zó val,

bc) a szö vet sé gi tag szer ve ze tek szá ma 4-es szor zó val,

bd) a szö vet ség köz gyû lé se ál tal el fo ga dott mér leg sze -
rin ti éves költ ség ve tés 1-es szor zó val,

be) a sport ági tra dí ci ók (a ma gyar szö vet ség meg ala ku -
lá sá nak éve) 3-as szor zó val,

bf) egyéb, elõ re nem szám sze rû sít he tõ szem pon tok,
azaz a sport ág szál lí tá si igé nye (2-es szor zó val), pá lya igé -
nye (2-es szor zó val), tech ni kai igé nyei és ál la tok be vo ná -
sá nak igé nye (4-es szor zó val), edzõ part ner be vo ná sá nak
igé nye (4-es szor zó val), nõi és fér fi szak ágai (6-os szor zó -
val), olim pi ai és nem olim pi ai szak ágak szá ma (6-os szor -
zó val).

(5) A 19.  § a), b) és e) pont ja alap ján fo lyó sí tott tá mo ga -
tást a sport szö vet ség az aláb bi ak ra is for dít hat ja:

a) sport esz kö zök, fel sze re lé sek be szer zé se, igény be vé -
te le, bér lé se;

b) a ló ál lo mány ta kar má nyo zá sa, gon do zá sa, va la mint
a ver seny lo vak be szer zé se;
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c) pszi cho ló gu si se gít ség, sport or vo si vizs gá lat igény -
be vé te le, az Or szá gos Sport egész ség ügyi In té zet ál tal be -
vizs gált táp lá lék ki egé szí tõk vá sár lá sa;

d) ha zai és ki emelt nem zet kö zi ver se nye ken való rész -
vé tel;

e) kül föl di és ha zai edzõ tá bo rok ban való fel ké szü lés;
f) dop ping el le nes te vé keny ség.

(6) A 19.  § a) pont ja alap ján az NSH a fel nõtt és a fel nõtt 
alat ti két után pót lás kor osz tály nem zet kö zi ered mé nyes sé -
ge alap ján – az ille té kes or szá gos sport ági szak szö vet ség -
nek a fel ké szü lés szak mai fel ada ta i ra vo nat ko zó ja vas la ta
figye lembe véte lével – tá mo ga tást nyújt sport szer ve ze tek,
jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ szak osz tá lyok, sport egye -
sü le ti mû he lyek ré szé re, az aláb bi fel ada tok el lá tá sá ra:

a) sport esz kö zök, fel sze re lé sek be szer zé se, igény be vé -
te le, bér lé se;

b) pszi cho ló gu si se gít ség, sport or vo si vizs gá lat igény -
be vé te le, az Or szá gos Sport egész ség ügyi In té zet ál tal be -
vizs gált táp lá lék ki egé szí tõk vá sár lá sa;

c) ha zai és ki emelt nem zet kö zi ver se nye ken való rész -
vé tel;

d) kül föl di és ha zai edzõ tá bo rok ban való fel ké szü lés.

(7) A 19.  § b) pont já ban fog lal tak tá mo ga tá sá ra ren del -
ke zés re álló összeg bõl a pa ra lim pi ai moz ga lom nem zet kö -
zi ver seny rend sze ré hez kö tõ dõ fel ada tok el lá tá sá hoz
nyújt ha tó tá mo ga tás, amely nek fel hasz ná lá sá ról az MPB
gon dos ko dik.

(8) A Téli Olim pi án tör té nõ rész vé telt a MOB-on, a Téli
Pa ra lim pi án való rész vé telt az MPB-n, a Téli Si ket lim pi án
való rész vé telt a Ma gyar Si ke tek Sport szö vet sé gén, a
Szerv át ül te tet tek Téli Vi lág já té kán való rész vé telt a Ma -
gyar Szerv át ül te tet tek Sport, Kul tu rá lis és Ér dek vé del mi
Szö vet sé gén ke resz tül tá mo gat ja az NSH.

Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok

22.  §

Az NSH a „Sport egész ség ügyi, dop ping el le nes fel ada -
tok” elõ irány zat ter hé re tá mo ga tást biz to sít az Or szá gos
Sport egész ség ügyi In té zet (be le ért ve a Dop ping el len õr zõ
La bo ra tó ri um) mû kö dé si ki adá sa i hoz, amely az aláb bi fel -
ada tok el lá tá sá ra for dít ha tó:

a) sport egész ség ügyi há ló zat mód szer ta ni koordiná -
ciója;

b) ke ret or vo si rend szer mû köd te té se;
c) nem ze ti vá lo ga tot tak szû rõ vizs gá la ta i nak, er go met -

ri ás ter he lé se i nek el vég zé se, di e te ti kai szak ta nács adás,
kon di ci o ná lás;

d) sport masszõ rök, sport pszi cho ló gu sok fog lal koz ta tá -
sa, sport ge no mi ka te rü le tén vég zett ku ta tá sok;

e) olim pi ai köz pon tok or vo si ren de lõ i nek mû köd te té se;
f) sport ge no mi kai la bo ra tó ri um mû kö dé sé nek tá mo ga -

tá sa;

g) ku ta tá sok tá mo ga tá sa;
h) mû sze res be ru há zá sok, in for ma ti kai hát tér fej lesz té se;
i) dop ping el len õr zõ la bo ra tó ri um mû kö dé sé nek tá mo -

ga tá sa;
j) a dop ping el le nes te vé keny ség ke re té ben meg elõ zõ,

fel vi lá go sí tó, ne ve lõ, el len õr zõ te vé keny ség tá mo ga tá sa;
k) a dop ping-in for má ci ós te le fon szol gá lat mû köd te té se,

dop ping el le nes in ter ne tes hon lap ke ze lé sé nek tá mo ga tá sa;
l) egyéb, sport egész ség üggyel és dop ping el le nes te vé -

keny ség gel össze füg gõ fel ada tok el lá tása.

23.  §

(1) Az NSH a „Sport egész ség ügyi, dop ping el le nes fel -
ada tok” elõ irány zat ter hé re tá mo ga tást biz to sít az aláb bi
dop ping el le nes fel ada tok el lá tá sá ra:

a) dop ping min ta vé te lek, dop ping el le nes fel vi lá go sí tó,
ne ve lõ, in for má ci ós te vé keny ség;

b) a Nem ze ti Dop ping el le nes Ko or di ná ci ós Tes tü let
mû kö dé si költ sé ge i nek tá mo ga tá sa;

c) a vo nat ko zó nem zet kö zi szer zõ dé sek bõl ere dõ kö te -
le zett sé gek tel je sí té se.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti elõ irány zat ter hé re – ke ret -
szer zõ dés alap ján – tá mo ga tás nyújt ha tó a dop ping el le nes
te vé keny sé get vég zõ szer ve ze tek ré szé re dop ping el le nes
fel ada ta ik el lá tá sá hoz.

Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

24.  §

Az NSH a „Sport tel je sít mé nyek el is me ré se, meg be csü -
lé se” elõ irány zat ter hé re az aláb bi cé lo kat tá mo gat ja:

a) a Nem zet Spor to ló ja Cím mel járó já ra dék fo lyó sí tá sa;
b) az olim pi ai já ra dék fo lyó sí tá sa;
c) a sport szak mai el is me ré sek kel járó pénz ju ta lom és

elõ ál lí tá si költ sé ge ik, va la mint át adá suk kal kap cso la tos
költ sé gek biz to sí tá sa;

d) ered mé nyes sé gi tá mo ga tá sok, el is me ré sek fo lyó sí -
tása a 25–29.  §-ok alap ján.

25.  §

(1) Az NSH ered mé nyes sé gi tá mo ga tás ban ki zá ró lag az
NSSz-ben tag ság gal ren del ke zõ, il let ve a MOB-ba vagy az 
MPB-be ta got de le gá ló or szá gos sport ági szak szö vet ség,
or szá gos sport ági szö vet ség ver seny zõ it, va la mint a ver -
seny zõk fel ké szí té sét se gí tõ sport szak em be re ket ré sze sít -
he ti.

(2) A tá mo ga tan dó sze mé lyek re az or szá gos sport ági
szak szö vet ség, or szá gos sport ági szö vet ség, pa ra lim pi ai
sport ágak ese té ben az MPB az NSH fél éven te köz zé tett
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fel hí vá sá nak kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül tesz 
ja vas la tot, amely alap ján az NSH el nö ke meg ha tá roz za a
tá mo ga tan dók név so rát. Az or szá gos sport ági szak szö vet -
ség nek, or szá gos sport ági szö vet ség nek a ja vas lat hoz csa -
tol nia kell az éves ver seny nap tá rát (az elsõ ja vas lat té tel al -
kal má val), a ver seny tel jes – min den egyes ver seny szá mot
tar tal ma zó – jegy zõ köny vét, a kva li fi ká ci ós, il let ve se lej -
te zõ ver se nyek jegy zõ köny vét. A ja vas lat hoz az or szá gos
sport ági szak szö vet ség nek, or szá gos sport ági szö vet ség -
nek be kell sze rez ni a ver seny zõ, va la mint a sport szak em -
ber nyi lat ko za tát ar ról, hogy hoz zá já rul a sze mé lyes ada -
tainak az NSH ál tal tör té nõ ke ze lé sé hez.

(3) Ja vas la tot csak az az or szá gos sport ági szak szö vet -
ség, or szá gos sport ági szö vet ség te het, amely a köz pon ti
költ ség ve té si tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra és el szá mo lá sá ra
vo nat ko zó jog sza bá lyi kö te le zett sé ge i nek ele get tett.

26.  §

(1) Ered mé nyes sé gi tá mo ga tás – a (2)–(3) be kez dé sek -
ben fog lal tak sze rint – ki zá ró lag a 2005. és 2006. évi sport -
ági ver seny nap tár ban meg ha tá ro zott vi lág-, il let ve
 Európa-bajnokságokon 1–3. he lye zést el ért ver seny zõk és
az azok fel ké szí té sét se gí tõ sport szak em be rek ré szé re ál la -
pít ha tó meg, a 3. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zot tak
alap ján.

(2) Egy sport ág ban ne men ként egy fel nõtt és egy, a
sport ági szö vet ség ál tal meg je lölt után pót lás-kor osz tály
ver seny zõi és a fel ké szí té sü ket se gí tõ sport szak em be rek,
pa ra lim pi ai sport ágak ban ne men ként a fel nõtt kor osz tály
ver seny zõi és a fel ké szü lé sü ket se gí tõ sport szak em be rek
ré sze sít he tõk ered mé nyes sé gi tá mo ga tás ban.

(3) To váb bi egy, a sport ági szö vet ség ál tal meg je lölt
után pót lás kor osz tály ban a ver seny zõ ered mé nyei alap ján
ki zá ró lag a spor to lót fel ké szí tõ sport szak em ber ré sze sít -
hetõ tá mo ga tás ban.

27.  §

(1) Azok ban a sport ágak ban, ame lyek ben az össze tett
ered mény mel lett a rész tel je sít mé nye ket is ér té ke lik, az or -
szá gos sport ági szak szö vet ség nek, or szá gos sport ági szö -
vet ség nek a ver seny zõ azon ered mé nyét kell figye lembe
ven nie, amely alap ján ma ga sabb össze gû tá mo ga tás ban ré -
sze sít he tõ.

(2) Azok ban az olim pi ai vagy a Nem zet kö zi Sport szö -
vet sé gek Szö vet sé gé nek (a továb biak ban: AGFIS) Vi lág -
já té ka in sze rep lõ sport ágak ban, ame lyek ben hi va ta los vi -
lág baj nok ság, il let ve Eu ró pa-baj nok ság ke re tén be lül
olim pi ai vagy vi lág já té kok-ver seny szá mo kat nem olim -
piai, vagy nem az AGFIS ál tal vi lág já té kok ra elõ írt kö rül -
mé nyek kö zött ren dez nek meg, ered mé nyes sé gi tá mo ga tás 
a nem olim pi ai ver seny szám nak meg fele lõen nyújt ha tó.

(3) Az egyé ni sport ágak azon csa pat ver seny szá ma i ban,
ame lyek ben a csa pat ered ményt az egyé ni ered mé nyek
alap ján ál la pít ják meg, ered mé nyes sé gi tá mo ga tás nem
nyújt ha tó ab ban az eset ben sem, ha az egyé ni ered mény
sem tá mo gat ha tó.

(4) A ver seny zõ ered mé nyes sé gi tá mo ga tá sá nak meg -
ha tá ro zá sá nál a 3. szá mú mel lék let sze rin ti pont ér ték táb lá -
zat

a) 1. pont ját úgy kell al kal maz ni, hogy a meg jegy zés -
ben sze rep lõ szor zók nem ve he tõ ek figye lembe;

b) 4. pont ját úgy kell al kal maz ni, hogy pá ros ver seny -
szám ban a 2-es szor zót nem kell hasz nál ni;

c) 4. pont ját egyé ni sport ág csa pat ver seny szá ma i ban és 
csa pat sport ágak nál úgy kell al kal maz ni, hogy csak a
0,5 szor zó val kell szá mol ni;

d) 7. pont ját nem kell figye lembe ven ni.

(5) A ver seny zõ ered mé nyes sé gi tá mo ga tá sá nak meg -
ha tá ro zá sá nál egy ered mé nyes sé gi pont ér té ke net tó
11 000 Ft. Amennyi ben az ered mé nyes sé gi tá mo ga tás a
net tó 11 000 Ft-ot nem éri el, a tá mo ga tás a ver seny zõ nek
nem fi zet he tõ ki.

28.  §

(1) A ver seny zõk fel ké szí té sét se gí tõ sport szak em be rek
ré szé re meg ál la pí tott ered mé nyes sé gi tá mo ga tá sok össze -
ge (a továb biak ban: sport szak em be ri tá mo ga tá si ke ret) – a
(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – nem ha lad hat -
ja meg a sport ág ban a ver seny zõk nek nyúj tott ered mé -
nyes sé gi tá mo ga tá sok össze gé nek 50%-át. A sport szak -
em ber tá mo ga tá sa nem le het több, mint az adott ver se nyen
leg jobb ered ményt el ért ver seny zõ tá mo ga tá sa, és nem le -
het ke ve sebb, mint 11 000 Ft.

(2) A sport szak em be ri tá mo ga tá si ke ret bõl a ver seny zõ
fel ké szí té sé ben részt ve võ szö vet sé gi edzõ, szö vet sé gi ka -
pi tány (vá lo ga tott ve ze tõ edzõ), edzõ, or vos, gyú ró, pszi -
cho ló gus tá mo gat ha tó, ab ban az eset ben, ha a sport szö vet -
ség a tá mo ga tan dó sze mély, mun ka szer zõ dé sét, mun ka -
vég zés re irá nyu ló egyéb szer zõ dé sét, to váb bá a sport szö -
vet ség nek a sport te rü le tén ké pe sí tés hez kö tött te vé keny -
sé gek gya kor lá sá hoz szük sé ges ké pe sí té sek jegy zé ké rõl
 szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. ren de let 5.  §-ának (6) be -
kez dé se alap ján meg al ko tott sza bály za tát csa tol ja.

(3) A sport ági ered mé nyes ség alap ján meg ál la pí tott
sport szak em be ri tá mo ga tá si ke ret össze gé rõl az NSH tá jé -
koz tat ja az or szá gos sport ági szak szö vet sé get, or szá gos
sport ági szö vet sé get, va la mint pa ra lim pi ai sport ágak ese -
té ben az MPB-t.

(4) A sport szak em be ri tá mo ga tá si ke ret a ver seny zõk -
nek nyúj tott ered mé nyes sé gi tá mo ga tá sok össze gé nek

a) du at lon és tri at lon sport ágak ban 70%-át,
b) öt tu sa sport ág ban 90%-át

nem ha lad hat ja meg.
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(5) A ver seny zõ és a fel ké szí té sé ben részt ve võ sport -
szak em ber ré szé re is egy-egy jog cí men ál la pít ha tó meg tá -
mo ga tás.

29.  §

A 25–28.  §-ok nak meg fele lõen, nor ma tív ala pon meg ál -
la pí tott ered mé nyes sé gi tá mo ga tás nak a ver seny zõk és a
fel ké szí té sü ket se gí tõ sport szak em be rek ré szé re tör té nõ
fo lyó sí tá sát az NSH a Wes se lé nyi Mik lós Sport köz ala pít -
vá nyon ke resz tül a „Sport tel je sít mé nyek el is me ré se, meg -
be csü lé se” el ne ve zé sû elõ irány zat ter hé re biz to sít ja.

Szakképzés támogatása

30.  §

Az NSH a „Szak kép zés tá mo ga tá sa” elõ irány zat ter hé re 
az aláb bi cé lo kat tá mo gat ja:

a) sport edzõi szak ági szak mai és vizs ga kö ve tel mé -
nyek, va la mint a szak ké pe sí tés köz pon ti tan tár gyi prog -
ram ja i nak mo dulrend sze rû ki dol go zá sa és ki adá sa;

b) sport ok ta tói és sport edzõi szak mai tan tár gyak kor -
sze rû tan köny ve i nek ki dol go zá sa, és ki adá sa (sport szer ve -
zé si és -ve ze té si is me re tek, edzés el mé let és mód szer tan,
sport egész ség ügy);

c) a sport szak em ber-kép zés ben köz re mû kö dõ ok ta tók
to vább kép zé se;

d) az is ko lai rend sze rû sport szak em ber-kép zés köz -
pon ti írás be li fel adat lap ja i nak és szó be li té tel so rá nak ki -
dol go zá sa;

e) az or szá gos vizs gáz ta tá si és szak ér tõi név jegy zék -
ben sze rep lõ szak em be rek fel ké szí té se, to vább kép zé se, ré -
szük re iga zol vá nyok el ké szít te té se;

f) a név jegy zék ben sze rep lõ vizs ga el nö kök és szak ér -
tõk iga zol vá nyá nak el ké szít te té se;

g) a vizs ga szer ve zé si jo go sult ság gal ren del ke zõ in téz -
mé nyek, szer vek, szer ve ze tek fel ké szí té se a fel ada tok jog -
sza bály-kö ve tõ vég re haj tá sá ra.

Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása

31.  §

(1) Az NSH a „Ki emelt nem zet kö zi sport ese mé nyek tá -
mo ga tá sa” elõ irány zat ter hé re tá mo gat ja a For ma–1
 Magyar Nagy dí jat.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás a
Hun ga ro ring Sport Rt. ál tal fi ze ten dõ ren de zõi jog díj ra
for dít ha tó.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti elõ irány zat ter hé re a
 kiemelt ha zai ren de zé sû sport vi lág ese mé nyek is tá mo gat -
ha tó ak.

Nemzeti Sporttanács támogatása

32.  §

Az NSH a „Nem ze ti Sport ta nács tá mo ga tá sa” elõ irány -
zat ter hé re a Nem ze ti Sport ta nács mû kö dé si költ sé ge i hez
nyújt tá mo ga tást.

Sporttudományi feladatok

33.  §

Az NSH a „Sport tu do má nyi fel ada tok” elõ irány zat ter -
hé re tá mo ga tást nyújt a Ma gyar Sport tu do má nyi Tár sa ság, 
va la mint a sport tu do mány te rü le tén mû kö dõ egyéb szer ve -
ze tek ré szé re sport tu do mánnyal kap cso la tos szak mai
 feladataik el lá tá sá hoz. A tá mo ga tás az aláb bi a kat szol -
gálhatja:

a) ku ta tás;

b) sport tu do má nyi ki ad vá nyok meg je len te té se;

c) to vább kép zé sek be in dí tá sa;

d) ok ta tás szín vo na lá nak eme lé se;

e) kon fe ren ci ák szer ve zé se, il let ve azo kon való rész -
vétel;

f) a sport tu do mány te rü le tén mû kö dõ szer ve ze tek mû -
kö dé sé nek tá mo ga tá sa;

g) a sport tu do mány te rü le tén mû kö dõ nem zet kö zi szer -
ve ze tek nek fi ze ten dõ tag díj hoz való tá mo ga tás;

h) egyéb, a sport tu do mánnyal össze füg gõ szak mai fel -
ada tok el lá tá sa.

Nemzeti Sportinformációs Rendszer

34.  §

Az NSH a „Nem ze ti Sport in for má ci ós Rend szer”
 elõirányzat ter hé re az aláb bi fel ada tok el lá tá sát tá mo gat ja:

a) a nem ze ti sport in for má ci ós rend szer ki ala kí tá sá val,
mû köd te té sé vel – kü lö nö sen az Or szá gos Sta tisz ti kai
Adat gyûj tõ Prog ram, az ál la mi sport in for má ci ós rend szer,
va la mint a sport te rü le tét érin tõ egyéb adat gyûj té sek kel, az 
azok ban sze rep lõ ada tok fel dol go zá sá val, rend sze re zé sé -
vel, elem zé sé vel – kap cso la tos fel ada tok, hard ver be szer -
zés és szoft ver fej lesz tés;

b) az ada tok elem zé sé nek fel hasz ná lá sá val ha tás ta nul -
má nyok, ta nul má nyok el ké szít te té se.
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Magyar Olimpiai Bizottság  mûködési támogatása

35.  §

Az NSH a „Ma gyar Olim pi ai Bi zott ság mû kö dé si tá mo -
ga tá sa” elõ irány zat ter hé re tá mo gat ja a MOB ad mi niszt ra -
tív mû kö dé sét, szak mai fel ada ta i nak el lá tá sát.

Magyar Paralimpiai Bizottság 
mûködési támogatása

36.  §

Az NSH a „Ma gyar Pa ra lim pi ai Bi zott ság mû kö dé si tá -
mo ga tá sa” elõ irány zat ter hé re tá mo gat ja az MPB ad mi -
niszt ra tív mû kö dé sét, szak mai fel ada ta i nak el lá tá sát.

Nemzeti Sportszövetség  mûködési támogatása

37.  §

Az NSH a „Nem ze ti Sport szö vet ség mû kö dé si tá mo ga -
tá sa” elõ irány zat ter hé re tá mo gat ja az NSSz ad mi niszt ra tív 
mû kö dé sét, szak mai fel ada ta i nak el lá tá sát.

Nemzeti Szabadidõsport Szövetség
 mûködési támogatása

38.  §

Az NSH a „Nem ze ti Sza bad idõ sport Szö vet ség mû kö -
dé si tá mo ga tá sa” elõ irány zat ter hé re tá mo gat ja az NSzSz
ad mi niszt ra tív mû kö dé sét, szak mai fel ada ta i nak el lá tá sát.

Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége
 mûködési támogatása

39.  §

Az NSH a „Fo gya té ko sok Nem ze ti Sport szö vet sé ge
mû kö dé si tá mo ga tá sa” elõ irány zat ter hé re tá mo gat ja a
FONESZ ad mi niszt ra tív mû kö dé sét, szak mai fel ada ta i nak 
el lá tá sát.

Sportegyesületek Országos Szövetsége
 mûködési támogatása

40.  §

Az NSH a „Sport egye sü le tek Or szá gos Szö vet sé ge mû -
kö dé si tá mo ga tá sa” elõ irány zat ter hé re tá mo gat ja a SOSz
ad mi niszt ra tív mû kö dé sét, szak mai fel ada ta i nak el lá tá sát.

Mezõ Ferenc Sportközalapítvány
mûködési támogatása

41.  §

Az NSH a „Mezõ Fe renc Sport köz ala pít vány mû kö dé si
tá mo ga tá sa” elõ irány zat ter hé re tá mo gat ja a köz ala pít vány 
ala pí tó ok ira tá ban fog lalt fel ada ta i nak el lá tá sát, va la mint a 
mû kö dé si költ sé ge it.

Wesselényi Miklós Sportközalapítvány
 mûködési támogatása

42.  §

Az NSH a „Wes se lé nyi Mik lós Sport köz ala pít vány mû -
kö dé si tá mo ga tá sa” elõ irány zat ter hé re biz to sít ja a köz ala -
pít vány ala pí tó ok ira tá ban fog lalt fel ada tok el lá tá sá val
kap cso la tos mû kö dé si költ sé ge ket.

Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium
fenntartási költségeinek támogatása

43.  §

Az NSH a „Csa ná di Ár pád Ál ta lá nos Is ko la és Gimná -
zium fenn tar tá si költ sé ge i nek tá mo ga tá sa” elõ irány zat ter -
hé re biz to sít ja a fenn tar tó ré szé re az ál ta lá nos is ko la és
gim ná zi um mû köd te té sé vel kap cso la tos költ sé ge ket.

Gerevich Aladár-sportösztöndíj

44.  §

Az NSH a Wes se lé nyi Mik lós Sport köz ala pít vány út ján
a „Ge re vich Ala dár-sport ösz tön díj” elõ irány zat ter hé re
biz to sít ja az olim pi ai és a spe ci á lis vi lág já ték-vá lo ga tott
ke ret tag spor to lók, to váb bá a fel ké szí té sük ben köz re mû -
kö dõ sport szak em be rek ré szé re jut ta tott Ge re vich Ala -
dár-sport ösz tön díj for rá sát.

Egészségjavítást célzó sporttevékenység
(szabadidõsport és diáksport programok) támogatása

45.  §

Az NSH az egész ség ja ví tást cél zó sport te vé keny ség fej -
lesz té se ér de ké ben az „Egész ség ja ví tást cél zó sport te vé -
keny ség (sza bad idõ sport és di ák sport prog ra mok) tá mo ga -
tá sa” elõ irány zat ter hé re a Wes se lé nyi Mik lós Sport köz -
ala pít vány ál tal – ala pí tó ok ira tá ban fog lalt fel ada ta i nak
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el lá tá sa ér de ké ben – ki írt pá lyá zat ke re té ben nyújt tá mo ga -
tást a sza bad idõ sport és a di ák sport te rü le tén, kü lö nö sen a
la kos ság egész ség ügyi hely ze té nek ja ví tá sa, a rek re á ci ós
sport nö ve lé se és nép sze rû sí té se, az egész sé ges, moz gás -
gaz dag élet mód, a fi zi kai ak ti vi tás és ezek elõ nyei irán ti fi -
gye lem szé les körû fel kel té se ér de ké ben. A pá lyá za ti tá -
mo ga tás ról a Wes se lé nyi Mik lós Sport köz ala pít vány dönt.

III. Fejezet

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK FEJLESZTÉSE
ÉS KEZELÉSE

Állami és önkormányzati
– Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program – 

sportlétesítmények fejlesztése

46.  §

(1) Az „Ál la mi és ön kor mány za ti – Sport XXI. Lé te sít -
mény fej lesz té si Prog ram – sport lé te sít mé nyek fej lesz té se” 
elõ irány zat a Sport XXI. Lé te sít mény fej lesz té si Prog ram
ke re té ben meg va ló su ló ál la mi és ön kor mány za ti tu laj do nú 
sport cé lú in gat lan fej lesz té sek re, a prog ram ko or di ná ci ó já -
val és kom mu ni ká ci ó já val össze füg gõ, va la mint a ma gán -
tõ ke be vo ná sá val (PPP prog ram) kap cso la tos szak mai fel -
ada tok el lá tá sá ra hasz nál ha tó fel.
 (2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá sok ra a
ter ve zett be vé te lek tel je sü lé sé vel össz hang ban ke rül het sor.
 (3) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás az NSH, vagy az
ál ta la meg bí zott szer ve zet ál tal ki írt pá lyá zat út ján is nyújt -
ha tó. A pá lyá za ti tá mo ga tás ról az NSH el nö ke dönt.
 (4) Az (1) be kez dés alap ján az Eu ró pai Kö zös sé get lét re -
ho zó Szer zõ dés 87. Cikk (1) be kez dé sé nek ha tá lya alá tar to -
zó tá mo ga tás az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés
87. Cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti ál la mi tá mo ga tá sok kal
kap cso la tos el já rás ról és a re gi o ná lis tá mo ga tá si tér kép rõl
 szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let ben fog lalt re gi o ná -
lis tá mo ga tá si tér kép pel össz hang ban a nem ze ti re gi o ná lis
tá mo ga tás ról  szóló (HL C 74, 1998. 3. 10.) kö zös sé gi irány -
mu ta tás ban fog lal tak ra fi gye lem mel nyújt ha tó.

Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése

47.  §

Az NSH az „Ál la mi sport va gyon ke ze lé se, fej lesz té se”
elõ irány zat ter hé re nyújt tá mo ga tást a Sport fo lió Kht.
2006. évi köz hasz nú te vé keny sé gé hez, va la mint vég el szá -
mo lás sal tör té nõ meg szün te té sé nek meg kez dé sé vel össze -
füg gõ költ sé gek hez.

2006. évi Úszó Európa-bajnokság
 létesítményfejlesztési program

48.  §

Az NSH a „2006. évi Úszó Eu ró pa-baj nok ság lé te sít -
mény fej lesz té si prog ram” elõ irány zat ter hé re lát ja el és tá -
mo gat ja a 2006. évi Úszó, Mû ug ró, Szink ron úszó és Nyílt -
ví zi Úszó Eu ró pa-baj nok ság meg ren de zé sé hez kap cso ló -
dó lé te sít mény fej lesz té si prog ram meg va ló sí tá sá hoz kap -
cso ló dó fel ada to kat.

Magyar Sport Háza program

49.  §

Az NSH a „Ma gyar Sport Háza be ru há zá sa” elõ irány -
zat ból nyújt tá mo ga tást

a) a Ma gyar Sport Háza üze mel te té si költ sé ge i nek fi -
nan szí ro zá sá hoz;

b) a Ma gyar Sport Háza be ru há zás hoz kap cso ló dó hi tel 
és ka ma tai költ sé ge i nek, va la mint a be ru há zás sal és mû -
köd te tés sel össze füg gõ egyéb költ sé gek fe de zé sé hez;

c) a sport szö vet sé gek mû kö dé sé hez szük sé ges inf ra -
struk tu rá lis fel ada tok hoz;

d) egyéb, a Ma gyar Sport Há zát érin tõ költ sé gek fe de -
zé sé hez.

Önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú
sportlétesítmények üzemeltetése

50.  §

(1) Az NSH az „Ön kor mány za ti és egyéb nem ál la mi tu -
laj do nú sport lé te sít mé nyek üze mel te té se” elõ irány zat ter -
hé re nyújt tá mo ga tást az ön kor mány za ti és egyéb nem ál -
la mi tu laj do nú sport cé lú in gat la nok üze mel te té sé vel, fel -
újí tá sá val és kor sze rû sí té sé vel össze füg gõ fel ada tok el lá -
tá sá hoz.
 (2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás az NSH-val vagy 
jog elõd jé vel kö zös, fo lya mat ban lévõ fel ada tok el lá tá sá -
nak tá mo ga tá sá ra szol gál.

Sportlétesítményekkel kapcsolatos
egyéb folyamatban lévõ kormányzati feladatok

51.  §

Az NSH a „Sport lé te sít mé nyek kel kap cso la tos egyéb
fo lya mat ban lévõ kor mány za ti fel ada tok” elõ irány zat ter -
hé re tá mo gat ja
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a) a Papp Lász ló Bu da pest Sport aré na üzemeltetõ-
 változásával kap cso la tos pá lyá za ti fel ada to kat, üze mel te -
té sé vel és a Ma gyar Ál la mot meg il le tõ ál la mi és tár sa dal mi 
ese mény na pok igény be vé te lé vel kap cso la tos koordiná -
ciós fel ada to kat;

b) a lágy má nyo si egye te mi sport cent rum te rü le tén
meg kez dett be ru há zás (ún. Tüs ke csar nok) be fe je zé sé hez
kap cso ló dó, a ma gán tõ ke be vo ná sát cél zó pá lyá zat kon -
cep ci ó já nak ki ala kí tá sá hoz, ki írá sá hoz és le bo nyo lí tá sá -
hoz kap cso ló dó fel ada to kat;

c) a Pus kás Fe renc Sta di on és Lé te sít mé nyei ma gán tõ -
ke be vo ná sá val meg va ló su ló fej lesz té sé hez kap cso ló dó
pá lyá za ti kon cep ció ki ala kí tá sá hoz, ki írá sá hoz és le bo -
nyo lí tá sá hoz kap cso ló dó fel ada to kat;

d) egyéb, nem ál la mi for rás ból meg va ló su ló át fo gó jel -
le gû lé te sít mény-fej lesz té si prog ra mok elõ ké szí tõ és ko or -
di ná ci ós fel ada ta it, az abba il lesz ke dõ egye di be ru há zá sok
tá mo ga tá sát.

21. századi iskola és önkormányzati
sportlétesítmény-fejlesztési program

52.  §

(1) Az NSH a „21. szá za di is ko lai és ön kor mány za ti
sport lé te sít mény-fej lesz té si prog ram” elõ irány zat ter hé re
nyújt tá mo ga tást a „Be ru há zás a 21. szá zad is ko lá já ba” el -
ne ve zé sû pá lyá zat nyer te se i nek.
 (2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás csak a pá lyá za ti
ki írás nak meg fe le lõ, az NSH-val vagy jog elõd jé vel meg -
kö tött, ér vé nyes szer zõ dés sel ren del ke zõ te le pü lé sek ré -
szé re nyújt ha tó.
 (3) Az (1) be kez dés sze rin ti elõ irány zat ter hé re a pá lyá -
za ti rend szer mû köd te té se és a sport lé te sít mény-fej lesz tés -
sel össze füg gõ egyéb költ sé gek és pro jek tek is tá mo gat ha -
tó ak.

2012-es Labdarúgó EB pályázat

53.  §

Az NSH a „2012-es Lab da rú gó EB pá lyá zat” elõ irány -
zat ter hé re biz to sít ja a 2012. évi Lab da rú gó EB pá lyá zat tal
kap cso la tos fel ada tok el lá tá sát. A tá mo ga tás az aláb bi ak ra
nyújt ha tó:

a) a pá lyá zat el ké szí té sé nek tá mo ga tá sa;

b) a pá lyá zat el ké szí té sé ben részt ve võk dí ja zá sa;

c) a pá lyá za tot elõ ké szí tõ szer ve zet mû kö dé si ki adá sa i -
nak tá mo ga tá sa;

d) a pá lyá zat tal kap cso la tos kom mu ni ká ci ós prog ra -
mok tá mo ga tá sa;

e) a pá lyá zat tal kap cso la tos nem zet kö zi kap cso lat tar tás 
tá mo ga tá sa;

f) esz kö zök és fel sze re lé sek be szer zé se.

Sportvállalkozások támogatási programja

54.  §

(1) Az NSH a „Sport vál lal ko zá sok tá mo ga tá si prog ram -
ja” elõ irány zat ter hé re tá mo gat ja a sport vál lal ko zá sok ré -
szé re meg hir de tett pá lyá zat nyer te se it.
 (2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás a pá lyá za ti cél -
nak meg fe le lõ, az NSH-val vagy jog elõd jé vel meg kö tött,
ér vé nyes szer zõ dés sel ren del ke zõk ré szé re nyújt ha tó.
 (3) Az (1) be kez dés sze rin ti elõ irány zat ter hé re a pá lyá -
za ti rend szer mû köd te té se és egyéb, sportlétesítmény-
 fejlesztéssel össze füg gõ költ sé gek és pro jek tek is tá mo gat -
ha tó ak.
 (4) Az (1) be kez dés alap ján tá mo ga tás az EK Szer zõ dés
87. és 88. cik ké nek a cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo -
ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról  szóló 2001. ja nu ár 12-i
69/2001/EK bi zott sá gi ren de let ben fog lal tak kal össz hang -
ban nyújt ha tó.

IV. Fejezet

KIEMELT HAZAI RENDEZÉSÛ,
ILLETVE BIZTONSÁGI KOCKÁZATÚ
SPORTESEMÉNYEK TÁMOGATÁSA

Kiemelt biztonsági kockázatú
sportesemények támogatása

55.  §

Az NSH a „Ki emelt biz ton sá gi koc ká za tú sportese -
mények tá mo ga tá sa” elõ irány zat ter hé re tá mo ga tást nyújt
a – kü lön jog sza bály sze rin ti – ki emelt biz ton sá gi koc ká -
za tú sport ren dez vé nyek köz fel adat ként tör té nõ biz to sí tá -
sá hoz.

Kiemelt hazai rendezésû 
sportesemények támogatása

56.  §

(1) Az NSH a „Ki emelt ha zai ren de zé sû sport ese mé -
nyek tá mo ga tá sa” elõ irány zat ter hé re tá mo ga tást nyújt
sport szö vet ség ré szé re a ha zai ren de zé sû sport vi lág ese -
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mé nyek ren de zé sé vel össze füg gõ költ sé gek leg fel jebb
50%-ának fe de ze té hez.

 (2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás ese té ben – az
egyes sport ágak ra irány adó kü lön bö zõ el ne ve zé sek re is fi -
gye lem mel – sport ren dez vény nek mi nõ sül:

a) a fel nõtt és az az alat ti elsõ kor osz tály vi lág baj nok -
sá ga;

b) a fel nõtt és az az alat ti elsõ kor osz tály Eu ró pa-baj -
nok sá ga;

c) a fel nõtt Vi lág ku pa (az adott sport ág nem zet kö zi
szö vet sé ge ál tal az éves ver seny nap tár ban Vi lág ku pa ként
meg ha tá ro zott ver seny).
 (3) Fel nõtt Vi lág ku pa meg ren de zé sé hez sport ágan ként
leg fel jebb 2 éven te nyújt ha tó tá mo ga tás.

57.  §

(1) A sport ren dez vény ren de zé si jo gá ra vo nat ko zó pá -
lyá zat be nyúj tá sát leg alább 45 nap pal meg elõ zõ en a sport -
szö vet ség a sport ren dez vény meg ren de zé sé nek szán dé kát
és az elõ irány zat ból való tá mo ga tás irán ti igé nyét tar tal -
ma zó re giszt rá ci ós ké rel met nyújt be az NSH ré szé re. A re -
giszt rá ci ós ké rel met a 4. szá mú mel lék let sze rin ti – az NSH 
ál tal in ter ne tes hon lap ján is köz zé tett – nyom tat vá nyon
kell pos tai és elekt ro ni kus úton meg kül de ni.

 (2) Az NSH a re giszt rá ci ós ké rel met an nak kéz hez vé te -
lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül el bí rál ja és dönt an nak nyil -
ván tar tás ba vé te lé rõl vagy el uta sí tá sá ról, amely rõl a sport -
szö vet sé get ér te sí ti.

 (3) Az NSH el uta sít ja a re giszt rá ci ós ké re lem nyil ván -
tar tás ba vé te lét, ha

a) nem a jo go sult nyúj tot ta be, vagy
b) nem az 56.  § (2) be kez dés sze rin ti sport ren dez vény

meg ren de zé sé nek szán dé kát tar tal maz za, vagy
c) a re giszt rá ci ós ké re lem a sport szö vet ség hi bá já ból

hi á nyo san ke rült be nyúj tás ra és a hi ány pót lás is ered mény -
te len volt.
 (4) Amennyi ben a sport ren dez vény ren de zé si jo gá ra vo -
nat ko zó pá lyá zat hoz az Stv. 50.  §-a (3) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ha tá ro zott ga ran cia vál la lás, il let ve a Kor -
mány dön té sét igény lõ lé te sít mény fej lesz tés, be ru há zás,
esz köz be szer zés szük sé ges, a re giszt rá ci ós ké re lem a Kor -
mány fen ti ek re vo nat ko zó dön té sét köve tõen ve he tõ nyil -
ván tar tás ba.
 (5) A re giszt rá ci ós ké re lem nyil ván tar tás ba vé te le az
NSH ré szé re fi ze té si kö te le zett ség vál la lást nem je lent.
 (6) Az 56.  § (1) be kez dés sze rin ti elõ irány zat ból ki zá ró -
lag an nak a sport szö vet ség nek nyújt ha tó tá mo ga tás,
amely nek az adott sport ren dez vény re vo nat ko zó re giszt rá -
ci ós ké rel mét az NSH nyil ván tar tás ba vet te.

58.  §

(1) A sport ren dez vény ren de zé si jo gá nak el nye ré se ese -
tén a sport szö vet ség tá mo ga tá si ké rel met nyújt be – leg ké -
sõbb a sport ren dez vény idõ pont ját meg elõ zõ év má jus
31-ig – az NSH ré szé re. A tá mo ga tá si ké rel met az 5. szá mú 
mel lék let sze rin ti – az NSH ál tal in ter ne tes hon lap ján is
köz zé tett – nyom tat vá nyon kell pos tai és elekt ro ni kus úton 
meg kül de ni.
 (2) Amennyi ben a sport ren dez vény ren de zé si jo gá ra vo -
nat ko zó pá lyá zat az (1) be kez dés sze rin ti ha tár idõ le jár tát
köve tõen ke rül ki írás ra, az NSH el nö ke el te kint het az
57.  §-ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek tõl, és a tá mo ga tá -
si ké re lem az (1) be kez dés sze rin ti ha tár idõt köve tõen is
be nyújt ha tó.

59.  §

(1) Az NSH el nö ke a be ér ke zett tá mo ga tá si ké rel mek
alap ján – a Nem ze ti Sport ta nács ja vas la tá nak figye lembe -
véte lével – dönt a tá mo ga tás ban ré sze sít he tõ sport szö vet -
sé gek kö ré rõl.
 (2) A tárgy év re vo nat ko zó tá mo ga tás ról való dön tés so -
rán az aláb bi szem pon tok ra kell fi gye lem mel len ni:

a) a sport ren dez vény ha zai meg ren de zé sé nek ered mé -
nyes sé gi, kva li fi ká ci ós, sport dip lo má ci ai sze re pe;

b) a sport ren dez vé nyen részt vevõ or szá gok, spor to lók, 
né zõk vár ha tó szá ma;

c) a sport ren dez vény köz ve tí té sé nek ha tá sa ha zánk ar -
cu la tá nak nem zet kö zi meg íté lé sé re;

d) a sport ren dez vén nyel össze füg gõ lé te sít mény fej -
lesz tés, be ru há zás sport ág fej lesz té si és sport po li ti kai, va -
la mint gaz da sá gösz tön zõ ha tá sa;

e) a sport ren dez vén nyel össze füg gõ lé te sít mény fej -
lesz tés hez, be ru há zás hoz ren del ke zés re álló költ ség ve té si, 
ön kor mány za ti és egyéb for rá sok;

f) a sport ren dez vény, va la mint az az zal össze füg gõ lé -
te sít mény fej lesz tés, be ru há zás hosszú távú – költ ség ve té si
éven át hú zó dó – ha tá sa;

g) a sport ren dez vén nyel össze füg gõ lé te sít mény fej -
lesz tés hez kap cso ló dó egyéb sport cé lú ál la mi tá mo ga tá si
igény;

h) a sport ren dez vén nyel össze füg gõ lé te sít mény fej -
lesz tés a nyá ri olim pi ai és pa ra lim pi ai já té kok Ma gyar or -
szá gon tör té nõ meg ren de zé sé vel is össze füg gõ össze tett -
sé ge, je len tõ sé ge;

i) a sport ren dez vény meg ren de zé sé bõl szár ma zó eset -
le ges nye re ség;

j) a sport ren dez vény vár ha tó ha tá sa a sport ág to váb bi
fej lõ dé sé re;
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k) a sport ren dez vény évé nek ese mény nap tá ra;

l) a fo gya té ko sok tár sa dal mi in teg rá ci ó já ra gya ko rolt
ha tá sa.

60.  §

Az 56.  § (1) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tás ese tén – a 7.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak mel lett – a tá mo ga tá si
szer zõ dés meg kö té sé nek to váb bi fel té te le:

 a) a sport szö vet ség a tá mo ga tást a sport ren dez vény
ren de zé sé nek pénz ügyi le bo nyo lí tá sá ra szol gá ló el kü lö ní -
tett al szám lán (a továb biak ban: al szám la) kö te les ke zel ni;

b) a sport szö vet ség le he tõ vé te szi, hogy a tá mo ga tá si
szer zõ dés meg kö té sé tõl a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá val tör -
té nõ el szá mo lá sig az NSH kép vi se lõ je ta nács ko zá si jog gal 
részt ve hes sen a szer ve zõ bi zott ság mun ká já ban, az egyes
szak mai és pénz ügyi kö te le zett ség vál la lás sal járó dön té -
sek meg ho za ta lá ban, va la mint azok vég re haj tá sá nak el len -
õr zé sé ben;

c) a sport szö vet ség a sport ren dez vény meg ren de zé sé -
vel össze füg gés ben ka pott sport cé lú ál la mi tá mo ga tá sok -
ról el kü lö ní tett nyil ván tar tást ve zet;

d) amennyi ben a sport szö vet ség a köz be szer zé sek rõl
 szóló 2003. évi CXXIX. tör vény alap ján köz be szer zés re
kö te le zett, be szer zé se i re köz be szer zé si el já rást kö te les le -
foly tat ni;

e) a sport szö vet ség – az el nök sé ge ál tal jó vá ha gyott –
költ ség ve tést ké szít, amely az 5. szá mú mel lék let 4. pont ja
sze rin ti bon tás ban tar tal maz za a sport ren dez vény be vé te -
le it és ki adá sa it, va la mint a sport ren dez vény vár ha tó pénz -
ügyi ered mé nyét.

61.  §

(1) A sport ren dez vény be fe je zé sé tõl szá mí tott 5 évig az
NSH el len õriz he ti a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak el szá mo -
lá sát.
 (2) A sport szö vet ség a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ál -
la pí tott el szá mo lá si ha tár idõ ig az NSH ré szé re kö te les
meg kül de ni a sport ren dez vény ren de zé sé nek pénz ügyi le -
bo nyo lí tá sá ra szol gá ló al szám la meg szün te té sét meg elõ zõ
napi al szám la ki vo na tát, a sport ren dez vény szak mai ér té -
ke lé sét, va la mint 50 mil lió Ft vagy azt meg ha la dó össze gû
tá mo ga tás ese tén a sport ren dez vény re vo nat ko zó, könyv -
vizs gá ló ál tal hi te le sí tett szám sza ki be szá mo ló ját (a továb -
biak ban együtt: iga zo lás).
 (3) Amennyi ben az iga zo lás alap ján meg ál la pít ha tó,
hogy a sport ren dez vény meg ren de zé se nye re ség gel zá rult,
a sport szö vet ség kö te les a nye re ség tá mo ga tás sal ará nyos
ré szét az NSH ré szé re vissza fi zet ni, amely azt az 56.  §

(2) be kez dés sze rin ti sport ren dez vé nyek ren de zé si költ sé -
ge i nek tá mo ga tá sá ra hasz nál ja fel.

V. Fejezet

FOGYATÉKOSOK ESÉLYEGYENLÕSÉGÉNEK
JAVÍTÁSA

62.  §

(1) Az NSH a fo gya té ko sok sport já nak fej lesz té se ér de -
ké ben a „Fo gya té ko sok esély egyen lõ sé gé nek ja ví tá sa”
elõ irány zat ter hé re tá mo gat ja

a) a fo gya té ko sok sport já ban me gyei szin ten, va la -
mennyi fo gya té kos sá gi ág ban és több sport ág ban – a fo -
gya té ko sok sport ja te rü le tén – mû kö dõ sport szö vet ség,
sport szer ve zet mû kö dé sét, szak mai prog ram ja it;

b) a fo gya té ko sok sport já nak fej lesz té sét szol gá ló
sport egész ség ügyi és sport tu do má nyos prog ra mo kat;

c) a sport ál tal meg va ló su ló in teg rá ci ót elõ se gí tõ prog -
ra mo kat;

d) a sport-re ha bi li tá ci ós prog ra mo kat;

e) a fo gya té kos gye re kek tan órán kí vü li, rend sze res, te -
rá pi ás jel le gû sport ok ta tá sát és prog ram ja it;

f) a sport szak em ber-kép zé si fel ada to kat;

g) egyéb, a fo gya té ko sok sport já nak fej lesz té sé vel
össze füg gõ fel ada tok el lá tá sát.

 (2) Az NSH az (1) be kez dés sze rin ti elõ irány zat ter hé re
tá mo gat ja to váb bá – a pa ra lim pi ai sport ágak ki vé te lé vel –
a fo gya té ko sok ha zai és nem zet kö zi ver seny rend sze rét,
va la mint a mû hely tá mo ga tá si prog ra mot, ame lyek ese té -
ben a tá mo ga tást a spe ci á lis vi lág já té kok ver seny prog ram -
ja i nak sport ágai ré szé re az aláb bi szer ve ze te ken ke resz tül
nyújt hat ja:

a) FONESZ;

b) Ma gyar Spe ci á lis Olim pia Szö vet ség;

c) Ma gyar Szerv át ül te tet tek Or szá gos Sport, Kul tu rá lis 
és Ér dek vé del mi Szö vet sé ge;

d) MPB;

e) Ma gyar Si ke tek Sport szö vet sé ge;

f) Ma gyar Va kok és Gyen gén lá tók Sport szö vet sé ge;

g) Ma gyar Ér tel mi Fo gya té ko sok Sport szö vet sé ge;

h) Ma gyar Moz gás kor lá to zot tak Sport szö vet sé ge;

i) sport szö vet sé gek, sport szer ve ze tek, in teg rált sport -
szö vet sé gek, sport szer ve ze tek.

 (3) Az NSH az (1) be kez dés sze rin ti elõ irány zat ter hé re
tá mo gat ja to váb bá az olim pi ai köz pon tok és a Pa ra lim pi ai
Sport köz pont aka dály men te sí té sét.
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VI. Fejezet

A SZAKMAI ELÕIRÁNYZATOK
FELHASZNÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A szakmai elõirányzatok felhasználásának
 általános eljárási szabályai

63.  §

(1) A költ ség ve té si tör vény ben az NSH fe je ze ti ke ze lé -
sû elõ irány za tai egy költ ség ve té si al cí met al kot nak, amely
elõ irány za tok ki zá ró lag a költ ség ve té si tör vény ben meg -
ha tá ro zott cé lok ra hasz nál ha tók fel. Az NSH ezen elõ -
irány za tok szak mai ke ze lõ je. Az elõ irány za tok fel hasz ná -
lá sá nak pénz ügyi és szám vi te li bo nyo lí tá sát a fe je ze ti gaz -
dál ko dá si fel ada tok el lá tá sá ért fe le lõs szer ve ze ti egy ség
vég zi.

 (2) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za to kat érin tõ, eset le ge -
sen szük sé ges sé váló elõ irány zat-át cso por to sí tá sok ra az
NSH kez de mé nye zé se alap ján az Ámr. 46–49.  §-ában
meg ha tá ro zot tak sze rint ke rül het sor.

64.  §

(1) Tárgy éven túli fi ze té si kö te le zett ség csak a BM ille -
té kes ve ze tõ jé nek en ge dé lyé vel – ki vé ve a jog sza bá lyon,
jog erõs bí ró sá gi, il let ve ál lam igaz ga tá si ha tá ro za ton ala -
pu ló kö te le zett ség vál la lást – vál lal ha tó. Az en ge dé lye zé si
ké re lem ak kor ter jeszt he tõ elõ, ha az ab ban fog lalt fi ze té si
kö te le zett ség a kö te le zett ség vál la lás idõ pont já ban is mert
fel té te lek mel lett, a ren del te tés sze rû mû kö dés ve szé lyez te -
té se nél kül fi nan szí roz ha tó az ese dé kes ség kor.

 (2) A szak mai elõ irány za tok ra vo nat ko zó an a kö te le -
zett ség vál la ló, az utal vá nyo zó, va la mint az el len jegy zõ
meg ne ve zé sét az NSH Fe je ze ti Gaz dál ko dá si Sza bály za ta
tar tal maz za.

65.  §

(1) Az elõ irány zat fel hasz ná lá sá ról az NSH kö te les a
fel hasz ná lá si ada to kat tar tal ma zó éves, szö ve ges be szá -
mo lót ké szí te ni és azt a BM ille té kes szer ve ze ti egy sé gé -
nek 2007. ja nu ár 31-ig meg kül de ni. A be szá mo ló nak tar -
tal maz nia kell a tárgy évi elõ irány za tok, va la mint az elõ zõ
év ben (évek ben) ke let ke zett ma rad vá nyok cél irá nyos, jog -

cí men kén ti fel hasz ná lá sát és ér té ke lé sét. Az elõ irány za tok
fel hasz ná lá sát il le tõ en a BM ille té kes szer ve ze ti egy sé ge
szük ség sze rint el len õr zést vé gez, il let ve in do kolt eset ben
in téz ke dik vagy in téz ke dést kez de mé nyez.

 (2) A tá mo ga tá si szer zõ dé sek ben a tá mo ga tás fel hasz -
ná lá sá ról való el szá mo lás ha tár ide jét úgy kell meg ha tá roz -
ni, hogy az NSH a tá mo ga tás ál tal érin tett elõ irány za tot il -
le tõ, (1) be kez dés sze rin ti kö te le zett sé gé nek az ott sze rep -
lõ ha tár idõ ben ele get te hes sen.

 (3) A be szá mo lás ra kö te le zett kö te les a BM ille té kes
szer ve ze ti egy sé ge fel hí vá sát kö ve tõ 10 na pon be lül be szá -
mo ló ját pon to sí ta ni, és azt újra meg kül de ni, amennyi ben a
be szá mo ló nem fe lel meg az éves be szá mo ló tar tal má ra
vo nat ko zó sza bá lyok nak. A BM ille té kes szer ve ze ti egy -
sé ge a be ér ke zett be szá mo ló kat ér té ke li, meg fe le lõ sé gük
ese tén azo kat el fo gad ja, va la mint a tel je sí tés iga zo lá so kat
át te kin ti.

 (4) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ról tör té nõ be szá -
mo lá si kö te le zett ség tel je sí té sé ért fe le lõs:

a) a szak mai elõ irány za tok vo nat ko zá sá ban a fel ada tot
el lá tó szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je;

b) pá lyá za ti úton jut ta tott tá mo ga tás ese té ben – fi gye -
lem mel az Áht. 13/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak -
ra – a tá mo ga tott szer ve zet ve ze tõ je vagy ve ze tõi tes tü le te,
a meg kö tött tá mo ga tá si szer zõ dés sze rint.

66.  §

A „2006. évi úszó Eu ró pa-baj nok ság lé te sít mény fej -
lesz té si prog ram” elõ irány zat fel hasz ná lá sa és az ar ról tör -
té nõ be szá mo lás so rán a ren de let ben, va la mint az
Ámr.-ben fog lalt, a fel adat fi nan szí roz ás ra vo nat ko zó elõ -
írásokat is ér vé nye sí te ni kell. A „Be ru há zás is mer te tõ” és a
„Fel adat is mer te tõ” el ne ve zé sû ok má nyok ki töl té si út mu -
ta tó ja alap ján az ok má nyo kat az NSH ille té kes ve ze tõ je
vagy az ál ta la meg ha tal ma zott sze mély írja alá. A „Fel -
adat fi nan szí roz ási En ge dély Ok irat” el ne ve zé sû ok má -
nyok ki töl té si út mu ta tó ja alap ján az ok irat alá író ja az a kö -
te le zett ség vál la ló sze mély le het, aki a „Be ru há zás is mer te -
tõ” és a „Fel adat is mer te tõ” ok má nyok 5. pont já ban a jó vá -
ha gyó, a rész fel adat fe lett pe dig a ren del ke zõ.

67.  §

Va la mennyi fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat fel hasz ná lá sát 
az NSH, il let ve a BM ille té kes szer ve ze ti egy sé ge el len õr -
zi az Áht.-ban, va la mint a költ ség ve té si szer vek bel sõ el -
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len õr zé sé rõl  szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let ben
fog lal tak nak meg fele lõen.

68.  §

A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok elõ irány za ti össze ge i -
nek Kor mány ál tal tör té nõ vál toz ta tá sa ese tén a fel hasz ná -
lás ra az adott fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ra vo nat ko zó
fel hasz ná lá si sza bá lyok ér vé nye sek.

Elõzõ évek fejezeti kezelésû
 elõirányzat-maradványai

69.  §

A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-ma rad vá nyok fel hasz -
ná lá sa – az Áht. 93.  §-ának (7) be kez dé sé ben fog lal tak
alap ján – azon el já rá si sza bá lyok al kal ma zá sá val tör té nik,
ame lyek az ere de ti leg meg ál la pí tott elõ irány za tok ra vo -
nat koz nak.

70.  §

Az elõ zõ évek elõ irány zat-ma rad vá nyai ese té ben az
NSH 2007. feb ru ár 5-ig kö te les tá jé koz tat ni a BM ille té kes 
szer ve ze ti egy sé gét a ke let ke zett ma rad vány kö te le zett -
ség vál la lás sal ter helt sé gé rõl. A kö te le zett ség vál la lás sal
ter helt ma rad vány ese té ben mel lé kel ni kell az ez zel kap -
cso la tos do ku men tu mo kat is.

71.  §

A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat nak az éves be szá mo ló -
ban sze rep lõ ma rad vá nya a kö vet ke zõ év ben – fe je ze ti ha -
tás kör ben el vég zett elõ irány zat-mó do sí tás után – vál to zat -
lan ren del te tés sel, az elõ zõ év ben ke let ke zett, de pénz for -
gal mi lag csak a kö vet ke zõ év ben tel je sü lõ kö te le zett sé gek
ki egyen lí té sé re a pénz ügy mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott
összeg ere jé ig hasz nál ha tó fel. Az elõ irány zat-ma rad vány

fel hasz ná lá sá ra ugyan azok az el já rá si sza bá lyok vo nat -
koz nak, mint az ere de ti leg meg ál la pí tott elõ irány zat ra.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

72.  §

(1) A szak mai elõ irány za to kon ren del ke zés re álló ere -
de ti elõ irány za tok összes sé gé nek leg fel jebb 3%-a kom -
mu ni ká ci ós fel ada tok el lá tá sá ra is for dít ha tó.

(2) A szak mai elõ irány za to kon ren del ke zés re álló
összeg 5%-a a tá mo ga tás szer zõ dés sze rû fel hasz ná lá sá nak 
utó la gos el len õr zé sé re is fel hasz nál ha tó, amely nem érint -
he ti a ki emelt biz ton sá gi koc ká za tú sport ese mé nyek
55.  § sze rin ti tá mo ga tá sát.
 (3) Amennyi ben a szak mai elõ irány za tok ból nyúj tott tá -
mo ga tás elõ fi nan szí ro zás ke re té ben ke rül biz to sí tás ra, a
ked vez mé nye zett a tá mo ga tás össze gé vel utó la gos el szá -
mo lás mel lett, a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
idõ pon tig kö te les el szá mol ni.
 (4) A ren de let ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben az
Áht. és az Ámr. ren del ke zé se it meg fele lõen al kal maz ni
kell.

73.  §

(1) A ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha -
tályba az zal, hogy a ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve -
tõen nyúj tott tá mo ga tá sok kal össze füg gés ben kell al kal -
maz ni.
 (2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az ál la mi sport cé lú tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak
sza bá lya i ról  szóló 1/2005. (III. 11.) MeHVM ren de let.
 (3) A sport ági szö vet ség a 26.  § (2)–(3) be kez dé sei sze -
rin ti után pót lás-kor osz tály je lö lé sét a ren de let ha tály ba lé -
pé sét kö ve tõ 30 na pon be lül kö te les meg ten ni.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter



1. számú melléklet a 9/2006. (III. 10.) BM rendelethez

Összesített elszámolási táblázat

Szer ve zet neve:

Tá mo ga tá si szer zõ dés ik ta tá si szá ma:

Fel adat meg ne ve zé se:

Szer zõ dés sze rin ti tá mo ga tá si összeg:

Ko ráb ban el szá molt összeg:

Sor -
szám

Bi zony lat szám Szám la ki bo csá tó ja Meg ne ve zés/fel hasz ná lás Szám la ér té ke

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ÖSSZESEN:

Bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy az alább fel so rolt szám lák hi te le sek és csak az NSH felé let tek
 elszámolva:

P. H.

..............................................................................

dá tum

.........................................................................

a kép vi se let re jo go sult sze mély alá írá sa
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2. számú melléklet a 9/2006. (III. 10.) BM rendelethez

A 19.  § a)–f) pont ja sze rin ti tá mo ga tás te kin te té ben ki adás ként el szá mol ha tó költ sé gek

I. Mûködési típusú kiadások

1. Szö vet sé gi, sport egye sü le ti iro da mû kö dé se (re zsi költ sé gek):

– iro da bér le ti díj;

– te le fon – ha von ta leg fel jebb 100 000 Ft (mo bil és ve ze té kes együtt);

– in ter net szol gál ta tá si díj (Web lap ké szí tés, üze mel te tés, fris sí tés);

– pos ta költ ség;

– iro da szer;

– köz üze mi díj;

– kar ban tar tás (iro da, iro da tech ni ka, gép jár mû).

2. Sze mé lyi jut ta tá sok és a mun ka adót ter he lõ já ru lé kok – leg fel jebb a tá mo ga tás 30%-áig:

Szö vet sé gi, sport egye sü le ti ap pa rá tus ból ki zá ró lag a fel so rolt sze mé lyek ré szé re:

– fõ tit kár, igaz ga tó, sport egye sü le ti el nök;

– tit kár nõ;

– gaz da sá gi mun ka társ.

3. Bel föl di uta zá si költ sé gek – leg fel jebb ha von ta 100 000 Ft ér ték ben:

Hi va ta los gép ko csi költ ség té rí tés, bér let, vas úti jegy költ ség té rí tés (út vo nal és in do ko lás fel tün te té sé vel), ki zá ró lag
fõ tit kár vagy igaz ga tó, tit kár nõ, gaz da sá gi mun ka társ, szö vet sé gi ka pi tány ré szé re.

4. Gaz da sá gi ve ze tés, köny ve lés, könyv vizs gá lói díj, az ez zel kap cso la tos szak anya gok, nyom tat vá nyok költ sé ge,
éven te leg fel jebb 1 200 000 Ft ér ték ben.

5. Tag dí jak

– nem zet kö zi szö vet sé gi tag díj;

– NSSZ tag díj.

6. Sport dip lo má ci ai te vé keny ség

Nem zet kö zi szö vet ség kong resszu sa (ki zá ró lag 2 fõ rész vé te lé re kor lá toz va):

– szál lás költ ség;

– uta zá si költ ség;

– ét ke zé si költ ség;

– re giszt rá ci ós költ ség.

7. Kom mu ni ká ci ós, mar ke ting ki adá sok

Szak ki ad vá nyok anya gai az elõ ál lí tá si dí jak vo nat ko zá sá ban (nyom dai költ ség, for dí tá si költ ség, vi deo sok szo ro sí tás,
CD, DVD írás).

8. Te rü le ti szö vet sé gek, te rü le ti szer ve ze tek mû kö dé si kiadásai

– iro da bér le ti díj;
– te le fon – ha von ta leg fel jebb 50 000 Ft (mo bil és ve ze té kes együtt);
– in ter net szol gál ta tá si díj (Web lap ké szí tés, üze mel te tés, fris sí tés);
– pos ta költ ség;
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– iro da szer;
– köz üze mi díj;
– kar ban tar tás (iro da, iro da tech ni ka, gép jár mû).

II. Szakmai típusú kiadások

1. Ha zai és kül föl di ver se nyen és edzõ tá bo rok ban való rész vé tel költ sé gei (az ese mény és az ese mé nyen részt ve võk
meg ne ve zé sé nek feltüntetésével)

– uta zás (re pü lõ, vo nat, au tó busz, sze mély gép ko csi, he lyi köz le ke dés);
– szál lás;
– ét ke zés;
– lé te sít mény bér let;
– sport szer bér lés;
– sport esz köz szál lí tás;
– biz to sí tá si díj (utas- és poggyász biz to sí tás).

2. Sze mé lyi jut ta tá sok és mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok (leg fel jebb a tá mo ga tás 30%-áig)

– szö vet sé gi ka pi tány;
– a fel ké szí tést se gí tõ szak em be rek, edzõk, pszi cho ló gus, gyú ró (meg bí zá si szer zõ dés, vál lal ko zói szer zõ dés díja).

A szám lák hoz a szer zõ dést és a tel je sí tés iga zo lást csatolni kell.

3. Ver seny ren de zé si ki adá sok

– ha zai ver se nyek – ki zá ró lag a szö vet ség ne vé re  szóló szám la fo gad ha tó el az ese mény és az ese mé nyen részt ve võk
meg ne ve zé sé vel ellátva;

– bér le ti díj (te rem, sport szer, spe ci á lis fel sze re lés);
– bí rói költ sé gek (ki kül de tés, bí rói díj, szál lás, ét ke zés);
– ver seny he lye zet tek dí ja zá sa (érem, ok le vél);
– ver se nyen egész ség ügyi el lá tást nyúj tó szol gál ta tó, il let ve egész ség ügyi dol go zó díjazása.

4. Sport egész ség ügyi költ sé gek

– ki egé szí tõ egész ség ügyi és ét ke zé si sze rek (vi ta mi nok, ke nõ csök, táp lá lék ki egé szí tõk);
– ál la pot fel mé rés vég zé se (OSEI, egyéb ku ta tó la bor által);
– dop ping-el len õr zé si díj;
– dop ping el len õr ki szál lá si díja.

5. Sport fel sze re lés és sport esz köz vá sár lá si költ sé gek

Sport ág-spe ci fi kus esz kö zök, tech ni kai esz kö zök be szer zé se, kar ban tar tá sa, vizsgáztatása.

6. Jog dí jak, li censz dí jak

– nem zet kö zi szö vet ség nek be fi ze tett ver seny ren de zé si jogdíj;
– nem zet kö zi szö vet ség nek be fi ze tett ver seny zõi li censz díj;
– nem zet kö zi szö vet ség nek be fi ze tett ver seny bí rói li censz díj;
– nem zet kö zi szö vet ség nek be fi ze tett ver seny bí rói mi nõ sí tõ vizsga díja.

7. Te rü le ti szö vet sé gek, te rü le ti szer ve ze tek szak mai prog ram ja i nak kiadásai

– uta zás (vo nat, au tó busz, sze mély gép ko csi, he lyi köz le ke dés);
– szál lás;
– ét ke zés;
– lé te sít mény bér let.
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3. számú melléklet a 9/2006. (III. 10.) BM rendelethez

Pontértéktáblázat a sportági eredményesség méréséhez
és az eredményességi támogatás kiszámításához

Az ered mé nyes ség és az ered mé nyes sé gi tá mo ga tás szá mí tá sá nál csak azok a he lye zé sek ve he tõk figye lembe, me -
lyek nél az ese mé nyen részt vevõ or szá gok szá ma Eu ró pa-baj nok ság (a továb biak ban: EB) ese tén leg alább 15, vi lág baj -
nok ság (a továb biak ban: VB) ese tén leg alább 25 volt. Amennyi ben kva li fi ká ci ós jel le gû ver seny rõl van szó, a részt ve võ
or szá gok szá mán a kvalifikáción elindult nemzetek száma értendõ.

1. A kü lön bö zõ vi lág ver se nye ken el ért he lye zé sek ér ték pont jai

Olim pia, AGFIS vi lág já té kok, VB

He lye zés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pont 12 9 7 5 4 3 2 1

Meg jegy zés: Azok ban a sport ágak ban és kor osz tá lyok nál, ame lyek ver seny rend sze ré ben EB nem sze re pel, a fen ti
pont szá mo kat 1,5-ös szor zó val kell szá mol ni!

EB

He lye zés 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pont 7 5 4 3 2 1

Meg jegy zés: Azok ban a kor osz tá lyok ban, ame lyek ver seny rend sze ré ben VB nem sze re pel, a fen ti pont szá mo kat 2-es
szor zó val kell szá mol ni!

2. A kü lön bö zõ kor osz tá lyok nál al kal ma zott szorzók

Kor osz tály Szor zó

Fel nõtt 5

Leg idõ sebb után pót lás kor cso port (ju ni or vagy if jú sá gi) 2

Má so dik után pót lás kor cso port (if jú sá gi vagy ka dett vagy ser dü lõ) 1

Amennyi ben csak egy után pót lás kor cso port van 2,5

3. A vi lág ver se nyek cik lu sa i hoz kap cso ló dó szorzók

Olim pia, 
AGFIS vi lág já té kok

VB EB

4 éves cik lus 9 5 4

3 éves cik lus – 4 3

2 éves cik lus – 3 2

Éven kén ti – 2 1

4. a) Egyé ni sport ágak ver seny szá ma i nak szor zói

Egyé ni (egyes) 1,0

Pá ros 0,75 × 2

Csa pat 0,5 × lét szám
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4. b) Csa pat já ték sport ágak szor zói

Csa pat 0,5 × egy szer re pá lyán lévõ já té ko sok szá ma + 0,2 × ver seny re
ne vez he tõ tar ta lé kok szá ma

5. Az ese mé nyen részt vevõ or szá gok szá ma sze rin ti szor zó (amennyi ben kva li fi ká ci ós jel le gû ver seny rõl van szó, a
részt ve võ or szá gok szá mán a kva li fi ká ci ón el in dult nemzetek száma értendõ)

a) olim pi ai, pa ra lim pi ai kö rül mé nyek kö zött meg ren de zett olim pi ai, pa ra lim pi ai, és AGFIS vi lág já té kok ra elõ írt kö -
rül mé nyek kö zött meg ren de zett vi lág já té ko kon szereplõ versenyszámok esetén: 1,0

b) min den más eset ben

VB EB

0–24 or szág 0 0–14 or szág 0

25–49 or szág 0,35 15–25 or szág 0,35

50–74 or szág 0,7 26–40 or szág 0,7

74 or szág fe lett 1,0 40 or szág fe lett 1,0

6. Az ered mé nyes sé gi tá mo ga tás ki szá mí tá sá hoz az egyes ver seny szá mok ban részt vevõ or szá gok szá ma sze rin ti
szor zó (amennyi ben kva li fi ká ci ós jel le gû ver seny rõl van szó, a részt ve võ or szá gok szá mán a kva li fi ká ci ón elindult
nemzetek száma értendõ)

a) olim pi ai, pa ra lim pi ai, il let ve AGFIS vi lág já té ko kon sze rep lõ ver seny szá mok ese tén: 1,0 – amennyi ben Eu ró -
pa-baj nok ság ese tén leg alább 10, vi lág baj nok ság ese tén pe dig leg alább 15 or szág vett részt az adott versenyszámban;

b) min den más eset ben, il let ve nem olim pi ai, vagy nem AGFIS vi lág já té kok kö rül mé nyei kö zött meg ren de zett ver -
seny szá mok ese tén a táblázat alapján

VB EB

0–20 or szág 0 0–10 or szág 0

21–25 or szág 0,35 11–15 or szág 0,35

26–35 or szág 0,7 16–20 or szág 0,7

35 or szág fe lett 1,0 21 or szág fe lett 1,0

7. Az ered mé nyek ér ték szor zói az ered mény el éré sét kö ve tõ években

Év 1. év 2. év 3. év 4. év

Olim pia, AGFIS vi lág já té kok, 
fel nõtt VB, EB

1 0,8 0,6 0,4

Után pót lás VB, EB 1 0,5 0 0

8. Olim pi ai, pa ra lim pi ai és AGFIS vi lág já té kok, va la mint nem olim pi ai, és nem AGFIS vi lág já té ko kon sze rep lõ ver -
seny szá mok szorzói

Olim pi ai, 
AGFIS vi lág já té ko kon sze rep lõ ver seny szá mok

Min den más eset ben

1 0,5
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4. számú melléklet a 9/2006. (III. 10.) BM rendelethez

REGISZTRÁCIÓS KÉRELEM

A ha zai ren de zé sû sport vi lág ese mé nyek 
(a továb biak ban: sport ren dez vény) ren de zé sé nek ál la mi tá mo ga tá sá hoz

1. Az NSH-hoz re giszt rá ci ós ké rel met be nyúj tó sport szö vet ség re vo nat ko zó ada tok

A sport szö vet ség

Neve:

Szék he lye:

Le ve le zé si címe:

A sport szö vet ség kép vi se le té re jo go sult
sze mély neve:

A kap cso lat tar tó sze mély neve:

Te le fon szá ma:

Fax szá ma:

E-ma il címe:

2. A sport ren dez vény re vo nat ko zó ada tok

A sport ren dez vény

Meg ne ve zé se:

Ter ve zett idõ pont ja: kez de te: vége:

Ter ve zett hely szí ne:

Jel le ge: vi lág baj nok ság ( )

Eu ró pa-baj nok ság ( )

Vi lág ku pa  ( )

Ter ve zett lé te sít mé nye: Papp Lász ló Bu da pest Sport Aré na ( )

Nem ze ti Sport köz pon tok ( )

Sport fo lió Kht. ke ze lé sé ben lévõ lé te sít mény

egyéb ( )

Je len tõ sé ge: olim pi ai/pa ra lim pi ai kva li fi ká ció ( )

egyéb: ( )

A pá lyá zat nem zet kö zi szö vet ség hez tör té nõ
be nyúj tá sá nak idõ pont ja:

A ren de zés jo gá ról való dön tés idõ pont ja:

Szük sé ges-e a Kor mány elõ ze tes
ga ran cia vál la lá sa?

Amennyi ben szük sé ges lé te sít mény-
be ru há zás, fel újí tás, ren del ke zés re áll-e sa ját,
ál la mi, ön kor mány za ti, illetve egyéb pi a ci
for rás?
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3. A sport ren dez vény ter ve zett be vé te lei (ezer Ft)

Az NSH-tól a ter ve zett tá mo ga tá si
igény:

Egyéb, sport cé lú ál la mi tá mo ga tá si
igény:

In téz mény: Összeg:

Az ese mény meg ren de zé sé vel össze füg gõ
már el nyert sport cé lú ál la mi tá mo ga tás:

In téz mény: Összeg:

A meg va ló sí tás ra ter ve zett sa ját for rás:

Ter ve zett összes be vé tel:

4. A sport ren dez vény ter ve zett ki adá sai (ezer Ft)

Ter ve zett összes ki adás:

5. A sport ren dez vén nyel kap cso la tos egyéb ada tok

A sport ren dez vény sport dip lo má ci ai
je len tõ sé ge:

A lé te sít mény-be ru há zás, -fej lesz tés hosszú 
tá vú ha tá sai:

Lé te sít mény-be ru há zás, -fej lesz tés vár ha tó
költ sé ge (ezer Ft):

Az esz köz be szer zés vár ha tó költ sé ge
(ezer Ft):

Kelt: ..........................................., 2006. ...................... hó nap ........... nap

Ki je len tem, hogy a kö zölt ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek. Tu do má sul ve szem, hogy amennyi ben a re giszt rá ci ós ké rel -
men va lót lan ada tok sze re pel nek, az a tá mo ga tás ból való kizárást vonja maga után.

P. H.

...................................................................

a kép vi se let re jo go sult sze mély alá írá sa
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5. számú melléklet a 9/2006. (III. 10.) BM rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM

A ha zai ren de zé sû sport vi lág ese mé nyek
(a továb biak ban: sport ren dez vény) ren de zé sé nek ál la mi tá mo ga tá sá hoz

1. Az NSH-hoz tá mo ga tá si ké rel met be nyúj tó (jog tu laj do nos) sport szö vet ség re vo nat ko zó ada tok

A sport szö vet ség (jog tu laj do nos)

Neve:

Szék he lye:

Le ve le zé si címe:

Al szám la szá ma: 
(amennyi ben már van, a sport ese mé nyé)

A sport szö vet ség kép vi se le té re jo go sult
sze mély neve:

A kap cso lat tar tó sze mély neve:

Te le fon szá ma:

Fax szá ma:

E-ma il címe:

Tag szer ve ze te i nek szá ma: Iga zolt ver seny zõ i nek szá ma:

Nem zet kö zi ered mé nyes ség:
(Az el múlt öt év ben vi lág- 
és Eu ró pa-baj nok sá gon, vi lág ku pán
el ért pont szer zõ helyezések)

2001

2002

2003

2004

2005

2. A sportrendezvényre vonatkozó adatok

A sport ren dez vény

Meg ne ve zé se:

Ter ve zett idõ pont ja: kez de te: vége:

Ter ve zett hely szí ne:

Jel le ge: vi lág baj nok ság  ( )

Eu ró pa-baj nok ság  ( )

vi lág ku pa ( )

Ter ve zett lé te sít mé nye: Papp Lász ló Bu da pest Sport Aré na ( )

Nem ze ti Sport köz pon tok ( )

Sport fo lió Kht. ke ze lé sé ben lévõ lé te sít mény

egyéb ( )

Je len tõ sé ge: olim pi ai/pa ra lim pi ai kva li fi ká ció ( )

egyéb ( )

Az ese mé nyen részt ve võ or szá gok
vár ha tó száma:

Az ese mé nyen részt ve võ ma gyar
ver seny zõk vár ha tó száma:

Az ese mény re ki lá to ga tó né zõk vár ha tó
száma:

Az ese mé nyen részt ve võ saj tó
mun ka tár sak vár ha tó száma:

Az ese mény vár ha tó mé dia
meg je le né se:
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3. A sport ren dez vén nyel kap cso la tos egyéb ada tok

A lé te sít mény-be ru há zás ra, -fej lesz tés re 
ren del ke zés re álló, sa ját, ál la mi, egyéb
pi a ci forrás (ezer Ft):

In téz mény: Összeg:

In téz mény:

Az esz köz be szer zés re ren del ke zés re
álló, sa ját, ál la mi, egyéb pi a ci for rás
(ezer Ft):

In téz mény: Összeg:

In téz mény:

4. A sport ren dez vény köz vet len meg ren de zé sé vel össze füg gõ költ ség ve tés-ter ve zet

Be vé te lek Összeg (ezer Ft)

NSH-tól igé nyelt, köz vet le nül a ren de zés sel össze füg gõ
tá mo ga tás

Egyéb sport cé lú ál la mi tá mo ga tás (in téz mény)

Szpon zo ri/sa ját be vé tel össze sen:

 pénz be li:

 szol gál ta tás jel le gû:

Rek lámbe vé tel

 pénz be li:

 szol gál ta tás jel le gû:

Tv jog díj

Jog tu laj do nos tól szár ma zó be vé tel

Jegy be vé tel

Akk re di tá ció dí jak

Ne ve zé si dí jak

Szál lás költ ség/éj/fõ össze sen:

 részt ve võk:

 ver seny bí rók:

 nem zet kö zi tiszt ség vi se lõk:

 szer ve zõ bi zott ság tag jai:

 egyéb részt ve võk (sport ág-spe ci fi kus):

Ét ke zé si költ ség/nap/fõ össze sen:

 részt ve võk:

 ver seny bí rók:

 nem zet kö zi tiszt ség vi se lõk:

 szer ve zõ bi zott ság tag jai:

 egyéb részt ve võk (sport ág-spe ci fi kus):

Egyéb sport ág-spe ci fi kus be vé tel

Össze sen:

Ki adá sok Összeg (ezer Ft)

Jog díj

Rek lám jog díj

Tv jog díj

Szer ve zé si il le ték
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Uta zá si költ ség/fõ össze sen:

 részt ve võk:

 ver seny bí rók:

 nem zet kö zi tiszt ség vi se lõk:

 szer ve zõ bi zott ság tag jai:

 egyéb részt ve võk (sport ág-spe ci fi kus):

Szál lás költ ség/éj/fõ össze sen:

 részt ve võk:

 ver seny bí rók:

 nem zet kö zi tiszt ség vi se lõk:

 szer ve zõ bi zott ság tag jai:

 egyéb részt ve võk (sport ág-spe ci fi kus):

Ét ke zé si költ ség/nap/fõ össze sen:

 részt ve võk:

 ver seny bí rók:

 nem zet kö zi tiszt ség vi se lõk:

 szer ve zõ bi zott ság tag jai:

 egyéb részt ve võk (sport ág-spe ci fi kus):

Szál lí tás (he lyi) össze sen:

 részt ve võk:

 ver seny bí rók:

 nem zet kö zi tiszt ség vi se lõk:

 szer ve zõ bi zott ság tag jai:

 esz köz, fel sze re lés:

 egyéb (sport ág-spe ci fi kus):

Lé te sít mény bér le ti dí jak (tech ni kai fel té te lek biz to sí tá sá val)
összesen:

Ver seny hely szín ki épí té sé vel össze füg gõ ki adá sok összesen:

 saj tó köz pont, mé dia ál lá sok:

Bér le ti dí jak össze sen:

 busz, gép ko csi:

 mo bil lé te sít mé nyek:

 Tv köz ve tí tés sel össze füg gõ tech ni kai esz kö zök:

 iro da bér let:

 egyéb (sport ág-spe ci fi kus):

Akk re di tá ció

Ér mek

Tisz te let dí jak (ser le gek stb.)
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Hi va ta los ér te kez le tek

Fo ga dá sok

Meg nyi tó és zá ró ün nep ség

Biz ton sá gi szol gá lat

Sportegészségügyi/mentõ szolgálat

Doppingellenõrzés

Informatikai szolgáltatás

Marketing kiadások összesen:

 kiadványok (plakát, fotó, mûsorfüzet, grafika, dekoráció stb.):

 nyomtatványok:

 ajándéktárgyak:

 reklámtevékenység:

 sajtótájékoztató:

 egyéb:

Személyi jellegû kiadások összesen:

 szervezõ bizottság tagjai:

 technikai személyzet:

 tisztségviselõk:

 versenybírók:

 hostessek:

 tolmács:

 bemondó:

 szakértõk:

 egyéb:

Formaruha

Egyéb sportág-specifikus kiadások

Összesen

Kelt: ........................, 2006. ............ hó nap ........... nap

Bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a kö zölt ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek. Tu do má sul ve szem,
hogy amennyi ben a re giszt rá ci ós ké rel men va lót lan ada tok sze re pel nek, az a tá mo ga tás ból való ki zá rást von ja maga
után.

P. H.

..........................................................................
a kép vi se let re jo go sult sze mély alá írá sa
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A belügyminiszter
10/2006. (III. 14.) BM

rendelete
a többcélú kistérségi társulásokban részt vevõ

települési önkormányzatok fenntartásában lévõ
sportpályák felújításának támogatásáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2005. évi CLIII. tör vény (a továb biak ban: Költ ség ve té si
tv.) 5. szá mú mel lék le té nek 25. pont já ban fog lalt fel ha tal -
ma zás alap ján a sport pá lyák fel újí tá sá nak tá mo ga tá sa
igény lé sé re, fo lyó sí tá sá ra és el szá mo lá sá ra vo nat ko zó an
az aláb bi a kat ren de lem el:

Általános rendelkezések

1.  §

(1) A Költ ség ve té si tv. 5. szá mú mel lék le té nek 25. pont -
já ban fog lalt elõ irány zat a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok -
ban részt vevõ te le pü lé si ön kor mány za tok ál tal fenn tar tott
sport pá lyák fel újí tá sá hoz nyújt tá mo ga tást (a továb biak -
ban: Tá mo ga tás).

(2) A Tá mo ga tás ra a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok
(a továb biak ban: Tár su lás) pá lyáz hat nak.

2.  §

(1) A Tár su lá sok a Tá mo ga tást a Tár su lás ban részt vevõ
te le pü lé si ön kor mány za tok fenn tar tá sá ban lévõ (meg lé võ) 
sport pá lyák fel újí tá sá ra igé nyel he tik.

(2) A Tár su lás a pá lyá za tá ban több sport pá lya fel újí tá -
sá ra is igé nyel het tá mo ga tást. Eb ben az eset ben a Tár su lás -
nak a pá lyá za tá ban rang so rol nia kell a ter ve zett felújítá -
sokat.

3.  §

(1) A pá lyá za ton igé nyel he tõ tá mo ga tás mér té ke:
a) a te rü let fej lesz tés ked vez mé nye zett tér sé ge i nek

jegy zé ké rõl  szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Ren de let) 3. mel lék le te alap ján a te rü let -
fej lesz tés szem pont já ból leg hát rá nyo sabb hely ze tû 48 kis -
tér ség ben lét re jött Tár su lá sok ese té ben a fel újí tás hoz
szük sé ges összeg 70%-a,

b) a Ren de let 4. mel lék le te alap ján a te rü let fej lesz tés
szem pont já ból hát rá nyo sabb hely ze tû 47 kis tér ség ben lét -
re jött Tár su lá sok ese té ben a fel újí tás hoz szük sé ges összeg
60%-a,

c) az a) és b) pon tok ba nem tar to zó kis tér sé gek ben lét -
re jött Tár su lá sok ese té ben a fel újí tás hoz szük sé ges összeg
50%-a le het.

(2) A Tá mo ga tás for má ja vissza nem té rí ten dõ tá mo ga -
tás, ma xi má lis össze ge 8 mil lió fo rint.

4.  §

(1) A pá lyá zat el bí rá lá sa so rán nem ré sze sül nek tá mo -
ga tás ban azon te le pü lé si ön kor mány za ti igé nyek, me lyek a 
Nem ze ti Sport hi va tal 2006. évi pá lyá za tán ked ve zõ el bí rá -
lás ban ré sze sül nek. Ez alól ki vé telt je lent, ha a két pá lyá -
za tot azo nos sport lé te sít mény két el té rõ mû sza ki tar tal mú
fel újí tá sá ra nyújt ja be a Tár su lás.

(2) A Tá mo ga tás ra jo go sult Tár su lá sok kö ré nek, va la -
mint a Tá mo ga tás össze gé nek meg ha tá ro zá sa az aláb bi
szem pon tok figye lembe véte lével tör té nik:

a) a Tár su lás ál tal a sport pá lya fel újí tá sá ra és hasz no sí -
tá sá ra ké szí tett terv (a továb biak ban: sport pá lya fel újí tá si
prog ram) meg fele lõen alá tá maszt ja-e a fel újí tás szüksé -
gességét,

b) a Tár su lás ál tal meg va ló sí ta ni ter ve zett fel újí tás a
Nem ze ti Sport hi va tal 2006. évi pá lyá za tán ré sze sül-e tá -
mo ga tás ban.

(3) A Tá mo ga tás szem pont já ból elõny ben ré sze sül nek
azon Tár su lá sok, ame lyek

a) a Ren de let 3. mel lék le te alap ján a te rü let fej lesz tés
szem pont já ból leg hát rá nyo sabb hely ze tû 48 kis tér ség ben
jöt tek lét re,

b) ese té ben a sport pá lya fel újí tá si prog ram ban vál lal tak 
alap ján:

ba) több te le pü lés ki szol gá lá sá ra al kal mas vagy vá lik
al kal mas sá a sport pá lya,

bb) a lé te sít mény több sport ág be fo ga dá sá ra vá lik al -
kal mas sá,

bc) meg va ló sul az aka dály men te sí tés,
bd) meg fe le lõ ek, in do kol tak és szak sze rû ek a ja va solt

mun ká la tok,
be) a fel újí tás meg va ló sít ha tó, mû sza ki lag meg ala po -

zott,
bf) a költ ség ve tés meg ala po zott, át te kint he tõ, tel je sít -

he tõ.

Pályázati rendszer

5.  §

(1) A Tár su lá sok pá lyá za tu kat a Bel ügy mi nisz té ri um ál -
tal ké szí tett és a Tár su lá sok hoz el jut ta tott pá lyá za ti adat -
lapokon nyújt hat ják be. A pá lyá zat ré szét ké pe zi a Tár su -
lás sport pá lya fel újí tá si prog ram ja.

(2) A pá lyá za ti adat la po kat és a sport pá lya fel újí tá si
prog ra mot – pa pír ala pon egy ere de ti és egy má so la ti pél -
dány ban a Tár su lás kép vi se lõ je ál tal (ki zár va a pos tai
utat), to váb bá elekt ro ni kus úton – a Ma gyar Ál lam kincs tár 
te rü le ti leg ille té kes igaz ga tó sá ga i hoz (a továb biak ban:
Igaz ga tó ság) 2006. már ci us 17-éig kell el jut tat ni.

(3) A Tár su lás nak a pá lyá zat hoz csa tol nia kell a 3.  §
(1) be kez dés ben fog lalt tá mo ga tá son fe lü li sa ját for rás biz -
to sí tá sá ról  szóló tár su lá si ta ná csi ha tá ro za tot, vagy a sport -
pá lya fel újí tás ban érin tett ön kor mány zat(ok) ese té ben az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
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(XII. 30.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Ámr.) 83.  §
(4) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti do ku men tu mot (tes tü -
le ti ha tá ro zat vagy pol gár mes ter nyi lat ko za ta).

(4) A Tár su lás nak a (3) be kez dés sze rin ti do ku men tu -
mo(ka)t leg ké sõbb a tá mo ga tá si meg ál la po dás alá írá sá val
egy ide jû leg szük sé ges be nyúj ta nia.

(5) A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
a) a pá lyá za ti adat la pot, és
b) a Tár su lás sport pá lya fel újí tá si prog ram ját.
Amennyi ben a fen ti fel té te lek bár me lyi ke nem tel je sül,

úgy az Igaz ga tó ság nem fo gad ja be a pá lyá za tot, és tar tal -
mi el bí rá lá sá ra sem ke rül sor.

(6) Az Igaz ga tó ság két mun ka na pon be lül meg vizs gál ja
a pá lyá zat sza bály sze rû sé gét és – hi á nyos ság ész le lé se
ese tén – a pá lyá zót hi ány pót lás ra szó lít ja fel. Hi ány pót lás -
ra a hi ány pót lá si fel szó lí tás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott há -
rom mun ka na pon be lül van le he tõ ség. Amennyi ben a pá -
lyá zó a hi ány pót lá si fel hí vás ban fog lal ta kat ha tár idõn be -
lül nem tel je sí ti, az a pá lyá zat nak az el bí rá lás ból való ki zá -
rá sát ered mé nye zi.

(7) A pá lyá za to kat az Igaz ga tó ság a Belügyminiszté -
riumnak elekt ro ni kus úton és pa pír ala pon leg ké sõbb
2006. már ci us 27-éig meg kül di.

6.  §

(1) A bel ügy mi nisz ter a pá lyá za tok ról a Tár su lás 2.  §
(2) be kez dé se sze rin ti rang so ro lá sa figye lembe véte lével
2006. már ci us 31-éig dönt.

(2) A bel ügy mi nisz ter az igé nyelt nél ala cso nyabb
össze gû Tá mo ga tás meg íté lé sé re is jo go sult. Eb ben az
eset ben a tá mo ga tá si meg ál la po dás meg kö té se elõtt a Tár -
su lás sal egyez tet ni szük sé ges.

(3) A tá mo ga tá si dön tést a Bel ügy mi nisz té ri um hon lap -
ján nyil vá nos ság ra kell hoz ni.

Támogatási megállapodás megkötése, a támogatás
felhasználása

7.  §

(1) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak – a dön tés alap ját ké -
pe zõ pá lyá zat ban vál lalt – fel té te le it meg ál la po dás ban
(a továb biak ban: tá mo ga tá si meg ál la po dás) rög zí ti a bel -
ügy mi nisz ter és a Tár su lás.

(2) A tá mo ga tá si meg ál la po dás a bel ügy mi nisz te ri dön -
tést köve tõen leg ké sõbb 2006. áp ri lis 30-ig ke rül meg kö -
tés re, mely nek a Tár su lás hi bá já ból tör té nõ el mu lasz tá sa
jog vesz tõ.

(3) A pá lyá za ti rend szer rel, a Tá mo ga tás fo lyó sí tá sá val,
fel hasz ná lá sá val kap cso la to san e ren de let ben nem sza bá -

lyo zott kér dé sek ben az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény, va la mint az Ámr. ren del ke zé se it kell
meg fele lõen al kal maz ni.

8.  §

(1) A fel újí tást el vé gez he ti
a) a Tár su lás, vagy
b) azon te le pü lé si ön kor mány zat, amely nek tu laj do ná -

ban és fenn tar tá sá ban mû kö dik a sport pá lya.

(2) Az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti eset ben a Tár su lás
a sport pá lya fel újí tá sá ra jó vá ha gyott tá mo ga tást – az
Ámr.-ben fog lal tak nak meg fele lõen – tá mo ga tás ér té kû ki -
adás ként adja át az érin tett ön kor mány zat szá má ra.

9.  §

(1) A Tá mo ga tás fe lett a Tár su lás ren del ke zik és fe le lõs
an nak jog sze rû fel hasz ná lá sá ért.

(2) A fel újí tás meg va ló sí tá sá nak vég sõ ha tár ide je 2006.
de cem ber 31.

10.  §

(1) A tá mo ga tást ka mat tal nö velt összeg ben vissza kell
fi zet ni a köz pon ti költ ség ve tés be, ha a tá mo ga tást nem a
tá mo ga tá si meg ál la po dás ban rög zí tett fel té te lek nek meg -
fele lõen hasz nál ják fel.

(2) Vissza fi ze té si kö te le zett ség ese tén a Tár su lás a jegy -
ban ki alap ka mat két sze re sé nek meg fe le lõ mér té kû ka ma -
tot fi zet a jog ta la nul igény be vett összeg után az igény be -
vé tel nap já tól a vissza fi ze tés nap já ig.

11.  §

(1) A Tár su lás a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról leg ké sõbb
2006. de cem ber 31-ei for du ló nap pal, a min den ko ri zár -
szám adás ke re té ben és rend je sze rint kö te les el szá mol ni.

(2) A Tár su lás a tá mo ga tás sal meg va ló sí tott cé lok pénz -
ügyi és szak mai tel je sí té sé rõl záró be szá mo lót ké szít,
 melyet 2007. feb ru ár 15-éig be nyújt a Belügyminiszté -
riumnak.

A támogatás folyósítása

12.  §

A Tá mo ga tást a tá mo ga tá si meg ál la po dás ban fog lal tak
sze rint a Bel ügy mi nisz té ri um utal vá nyo zá sa alap ján a Ma -
gyar Ál lam kincs tár fo lyó sít ja.
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Ellenõrzés

13.  §

(1) A Tá mo ga tás fel hasz ná lá sát jog sza bály ban erre fel -
jo go sí tott szer vek el len õr zik.

(2) A Tár su lás kö te les a Tá mo ga tás fel hasz ná lá sát el kü -
lö ní tet ten és nap ra ké szen nyil ván tar ta ni, az el len õr zés re
fel jo go sí tott szer vek meg ke re sé sé re az el len õr zés le foly ta -
tá sá hoz szük sé ges tá jé koz ta tást meg ad ni, a kért do ku men -
tu mo kat ren del ke zés re bo csá ta ni, a hely szí ni el len õr zést
le he tõ vé ten ni.

Záró rendelkezés

14.  §

E ren de let a ki hir de tést kö ve tõ har ma dik na pon lép ha -
tály ba.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter

A belügyminiszter
13/2006. (III. 14.) BM

rendelete
a vívás sportedzõi szakképesítés szakmai

és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

A szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény 5.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – az ok ta tá si mi nisz ter egyet ér té sé vel – a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

A ví vás sport edzõi szak ké pe sí tés szak mai és vizsga -
követelményeit a ren de let mel lék le té ben fog lal tak sze rint
ha tá ro zom meg.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter

Melléklet
a 13/2006. (III. 14.) BM rendelethez

A sportedzõ (vívás) szakképesítés szakmai
és vizsgakövetelményei

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben
szereplõ adatai

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 52 8962 01

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: sport edzõ (ví vás)

3. Hoz zá ren delt FEOR szám: 3419

4. Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: 1 év

5. Kép zé si idõ, ma xi má lis óra szám: –

6. El mé let ará nya: 60%

7. Gya kor lat ará nya: 40%

II. A szakképesítés további adatai

1. A kép zés meg kez dé sé hez szük sé ges is ko lai és szak -
mai elõ kép zett ség, elõ írt szak mai gya kor lat: érett sé gi vizs -
ga, to váb bá a Ma gyar Vívó Szö vet ség ál tal iga zolt sport ági 
jár tas ság (sze re pel ni kell az or szá gos sport ági szak szö vet -
ség re giszt rá ci ó já ban).

2. Pá lya al kal mas sá gi, il let ve szak mai al kal mas sá gi kö -
ve tel mé nyek:

– egész ség ügyi al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek nek kell
meg fe lel ni.

3. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma: –

4. Szint vizs ga: –

III. A szakképesítés munkaterületei

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

3419 Egyéb pe da gó gu sok

5349 Egyéb kul tu rá lis, sport-,
szó ra koz ta tá si szol gál ta tá si
te vé keny ség

2. A mun ka te rü let rö vid, jel lem zõ le írá sa
A ví vás sport edzõ min de nek elõtt pe da gó gi ai te vé keny -

sé get vé gez. Fel ké szült sé ge ké pes sé te szi arra, hogy az
edzés tu do má nyok ered mé nye it, a ro kon- és ha tár tu do má -
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nyok is me ret anya gát edzõi mun ká ja so rán hasz no sít sa, ez -
ál tal a spor to lók tel je sít mé nyét a leg ma ga sabb szint re
emel je. Hoz zá já rul ta nít vá nyai sze mé lyi ség fej lõ dé sé hez,
egész ség fej lõ dé sé hez, nö ve li sport szak mai is me re te i ket,
fej lesz ti a sport ág ered mé nyes ûzé sé hez szük sé ges szel le -
mi és tes ti ké pes sé ge i ket. Meg ta nít ja a sport ág tech ni kai,
tak ti kai és sza bály is me re te it, fel ké szí ti ta nít vá nya it a ver -
se nyek re. Ne ve lõ-ok ta tó-kép zõ te vé keny sé ge ered mé nye -
ként a ta nít vá nyok al kal mas sá vál nak a sport sze rû ver -
seny zés re, sport tel je sít mé nyük fo lya ma tos és fo ko za tos
nö ve lé sé re, a fair play, az egész sé ges élet mód – en nek
 részeként a rend sze res test edzés, spor to lás – népszerûsíté -
sére.

Sport ágá ban ver se nye ket szer vez, és részt vesz azok le -
bo nyo lí tá sá ban. Kap cso la tot tart a ví vás sport ág ban érin -
tett sport szer ve ze tek kel és in téz mé nyek kel. Igény sze rint
se gí ti az is ko lá ban fo lyó te het ség ku ta tást és -gon do zást.

Részt vesz egyé ni vagy tár sas vál lal ko zás for má já ban
szer ve zett ví vás tan fo lya mok ve ze té sé ben, szak mai irá nyí -
tá sá ban.

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

A szak ké pe sí tés sel ro kon mun ka kö rök, fog lal ko zá sok

azo no sí tó szám meg ne ve zé se

33 1499 01 Gyer mek- és if jú sá gi fel ügye lõ II.

33 8962 01 Sport ok ta tó (a szak ág meg je lö lé sé vel)

52 1499 03 Pe da gó gi ai asszisz tens

IV. A foglalkozás gyakorlása során elõforduló
legfontosabb feladatok és az azokhoz kapcsolódó

követelmények

1. Fel ada tok
A ví vás sport edzõ fõ fel ada ta a sport szer ve ze tek nél

(sport egye sü le tek nél, sport vál lal ko zá sok nál) ma gas szin tû 
vívó edzõi (ne ve lõ-ok ta tó-kép zõ) te vé keny ség vég zé se.

Fel ada ta:
– a spor to lók tel je sí tõ ké pes sé gé nek és tel je sí tõ kész sé -

gé nek ma gas szint re eme lé se, ér tel mi, er köl csi és fi zi kai
ké pes sé ge ik cél irá nyos fej lesz té se, ver se nyek re tör té nõ
fel ké szí té sük irá nyí tá sa;

– az edzett sé gi ál la pot fel mé ré se, az egyén spe ci fi kus
edzés mennyi ség meg ha tá ro zá sa;

– rö vid, kö zép- és hosszú távú edzés ter vek össze ál lí tá -
sa és vég re haj tá sa, szük ség sze rin ti mó do sí tá sa;

– a köz vet len ver seny-elõ ké szü le tek meg ol dá sa, a ver -
se nye ken tech ni kai és tak ti kai út mu ta tá sok adá sa (hi ba -
elem zés és -ja ví tás), az edzés ár tal mak meg elõ zé se, il let ve
ki vé dé se;

– a sport ban te het sé ges fi a ta lok ki vá lasz tá sa, gon do -
zása és me ne dzse lé se;

– edzõ tá bo rok szer ve zé se és le bo nyo lí tá sa;
– tu dá sá nak és ta pasz ta la ta i nak ál lan dó gaz da gí tá sa,

bõ ví té se, to váb bá min den olyan test kul tu rá lis fel adat meg -

va ló sí tá sá ban való rész vé tel, amely hoz zá já rul hat kör nye -
ze té nek, sport ágá nak és ver seny zõ i nek ál ta lá nos fej lõ dé -
sé hez.

Ki emelt fel ada ta a dop ping el le nes te vé keny ség re vo nat -
ko zó sza bá lyok be tar tá sa, il let ve be tar ta tá sa, to váb bá a rá -
bí zott ver seny zõk biz ton sá gá nak, egész sé gé nek meg vé dé -
se és fej lesz té se mind az edzé sek, mind a ver se nyek so rán.

2. Kö ve tel mé nyek

A ví vás sport edzõ le gyen ké pes:
– a sport ágát érin tõ va la mennyi test kul tu rá lis cél és fel -

adat meg ha tá ro zá sá ra és a meg va ló sí tás ban való részvé -
telre;

– szak mai te vé keny sé gét meg fe le lõ pe da gó gi ai, lé lek -
ta ni, szo ci o ló gi ai, to váb bá ana tó mi ai, élet ta ni és edzés el -
mé le ti is me re tek bir to ká ban vé gez ni;

– a moz gá sos cse lek vé sek – ki e mel ten a vívó tech ni kák 
és ké pes ség fej lesz tõ gya kor la tok – min ta sze rû be mu ta tá -
sá ra és ok ta tá sá ra, a spor to lók ma ga sabb szin tû ver se nyek -
re tör té nõ fel ké szí té sé re és ver se nyez te té sé re;

– a ví vás sport ág tech ni kai, tak ti kai és szabályismere -
teit al kal maz ni;

– a ví vás sport ág ban te het sé ges fi a ta lok ki vá lasz tá sá ra,
gon do zá sá ra és me ne dzse lé sé re;

– a sport ági tech ni ka és a stí lus kö zöt ti kü lönb ség bõl
adó dó spe ci á lis ok ta tá si mód sze rek és esz kö zök al kal ma -
zá sá ra;

– sport ági edzés prog ra mok össze ál lí tá sá ra, rö vid, kö -
zép- és hosszú távú ter ve zés re, egyén és csa pat szá má ra
egy aránt;

– edzõ tá bo rok meg szer ve zé sé re és le bo nyo lí tá sá ra;
– a dop ping el le nes te vé keny ség re vo nat ko zó jog sza bá -

lyo kat be tar ta ni és be tar tat ni, ki e mel ten ke zel ni a ta nít vá -
nyok biz ton sá gát;

– a spor to lók egész sé gé nek meg vé dé sé re és fej lesz té -
sé re cél irá nyos gim nasz ti kai gya kor la tok ter ve zé sé vel és
szak sze rû le ve ze té sé vel;

– a gim nasz ti ka, to váb bá a sport-, il let ve a sport ág
szak nyel vé nek sza ba tos, pon tos hasz ná la tá ra, vá lasz té kos
kom mu ni ká ci ó ra;

– vívó ver se nyek szer ve zé sé re és a le bo nyo lí tá suk ban
való köz re mû kö dés re;

– sport ági kép zett sé gé nek meg fele lõen sza bad idõ köz -
pon tok, -klu bok, il le tõ leg sport tan fo lya mok ve ze té sé re,
ilyen jel le gû fog lal ko zá sok szer ve zé sé re és irá nyí tá sá ra;

– sport ági kép zett sé gé nek meg fe le lõ prog ra mok szer -
ve zé sé vel a di á kok szün idei fog lal koz ta tá sá ban, ezen túl -
me nõ en a la kos ság sza bad ide je hasz nos és kul tu rált el töl -
té sé nek meg szer ve zé sé ben való köz re mû kö dés re (ok ta tó -
ként, fel ügye lõ ként, ne ve lõ ként);

– az új, kor sze rû gya kor la ti ta pasz ta la tok és sport tu do -
má nyos ered mé nyek fel dol go zá sá ra, be fo ga dá sá ra és gya -
kor la ti al kal ma zá sá ra;

– ál ta lá nos és szak mai is me re te i nek fo lya ma tos meg -
újí tá sá ra, ön mû ve lés re;
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– sport bal ese tek, sport sé rü lé sek ese tén el sõ se gély nyúj -
tás ra;

– a ke re kes szé kes ví vás ok ta tá sá ra, a ke re kes szé kes
ver seny zõk fel ké szí té sé re.

Kü lö nö sen le gyen ké pes:
– a rá bí zott spor to lók sze mé lyi sé gi jo ga i nak tisz te let -

ben tar tá sá ra;
– ho mo gén és he te ro gén kö zös ség ben egy aránt ha té -

kony edzõi te vé keny ség vég zé sé re.

V. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei

A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te le a szak mai tan tár -
gyi kö ve tel mé nyek tel je sí té se.

2. A szak mai vizs ga ré szei

A szak mai vizs ga írás be li, gya kor la ti és szó be li ré szek -
bõl áll.

Az írás be li vizs ga tan tár gyai és idõ tar ta ma:

Sport szer ve zés és -ve ze tés:
– sport szer ve zés és -ve ze tés,
– gaz dál ko dás, jog, igaz ga tás,
– szpon zo rá lás és vál lal ko zás.
Az írás be li vizs ga idõ tar ta ma: 180 perc.

A szak mai gya kor la ti vizs ga ré szei és idõ tar ta ma:
– ví vás el mé le ti is me re tek,
– sport ági gya kor la ti vizs ga (a ví vás tu dá sá nak el len õr -

zé se, edzés ter ve zés és edzés ve ze tés).
A gya kor la ti vizs ga idõ tar ta ma: max. 60 perc.

A szó be li vizs ga tan tár gyai és idõ tar ta ma:
– edzés el mé let és mód szer tan,
– pe da gó gia és sport pe da gó gia,
– lé lek tan és sport lé lek tan,
– sport egész ség ügy,
– gim nasz ti ka, stret ching.
A szó be li vizs ga idõ tar ta ma (vizs ga tár gyan ként): max.

15 perc.

3. A szak mai vizs gán szá mon kér he tõ fel ada tok a szin -
tek meg je lö lé sé vel

Az írás be li vizs ga tar tal ma:
Az írás be li vizs gán a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter

ál tal ki adott, a IV/2. pont ban fel so rolt kö ve tel mé nyek
figye lembe véte lével, az V/2. pont ban fel so rolt írás be li
tan tár gyak sze rint össze ál lí tott fel adat sort kell meg ol da ni.

A gya kor la ti vizs ga tar tal ma:
A szak mai gya kor la ti vizs ga fel ada ta it a vizs ga szer ve zõ

a IV/2. pont ban fel so rolt kö ve tel mé nyek figye lembe véte -
lével, az V/2. pont ban meg ha tá ro zott vizs ga ré szek sze rint
dol goz za ki, és azt a vizs ga meg kez dé se elõtt leg alább
15 nap pal jó vá ha gyás ra meg kül di a szak mai vizs ga bi zott -
ság el nö ké nek.

A vizs ga bi zott ság el nö ke a fel ada tok jó vá ha gyá sá ra vo -
nat ko zó dön té sét a vizs ga bi zott ság szak mai szer ve zet ál tal
de le gált tag já val egyet ér tés ben hoz za meg. Amennyi ben a
ja va solt fel adat sor nem fe lel meg a szak mai kö ve tel mé -
nyek nek, azt a szak mai vizs ga bi zott ság el nö ke át dol go zás -
ra vissza ad hat ja, meg ha tá roz va az át dol go zás ha tár ide jét.

A fel ada to kat úgy kell meg ha tá roz ni, hogy azok a ví vás
edzõi mun ka kör bõl adó dó ti pi kus szi tu á ci ók, fel ada tok
meg ol dá sá ra irá nyul ja nak (pl. edzés vagy edzés rész ter ve -
zé se és ve ze té se, ér te kez let ter ve zé se és ve ze té se).

A szó be li vizs ga tar tal ma:
A szó be li vizs gán a vizs gá zó a szak ké pe sí té sért fe le lõs

mi nisz ter ál tal ki adott, a IV/2. pont ban fel so rolt kö ve tel -
mé nyek figye lembe véte lével, az V/2. pont ban fel so rolt
szó be li vizs ga tan tár gyai sze rint össze ál lí tott té te lek alap -
ján ad szá mot tu dá sá ról.

4. A szak mai vizs ga egyes ré szei aló li fel men tés fel té -
te lei

A vizs gá zó ké ré sé re a szak mai vizs ga egyes ré szei alól
fel men tés ad ha tó a kö vet ke zõ ese tek ben:

a) az adott vizs ga rész bõl, il le tõ leg tan tárgy ból va la -
mely fel sõ ok ta tá si in téz mény ben tett si ke res vizs ga;

b) az adott vizs ga rész bõl, il le tõ leg tan tárgy ból kö zép -
fo kú sport szak em ber kép zés ke re té ben öt éven be lül leg -
alább kö ze pes (3) ér dem jeggyel le tett vizs ga.

A fel men tés irán ti ké rel met, va la mint a vizs ga le té te lét
iga zo ló bi zo nyít ványt a szak mai vizs gát szer ve zõ in téz -
mény ve ze tõ jé hez a vizs gá ra tör té nõ je lent ke zés sel együtt
kell be nyúj ta ni. A fel men tés rõl – a szak mai vizs gát szer ve -
zõ in téz mény ve ze tõ jé nek ja vas la tá ra – a szak mai vizs ga
meg kez dé se elõtt a vizs ga bi zott ság dönt. A vizs ga rész
vagy tan tárgy osz tály za tát, il le tõ leg ér dem je gyét a ta nu ló
má sik vizs gán el ért ered mé nye alap ján a vizs ga bi zott ság
ál la pít ja meg.

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé se

A szak mai el mé le ti vizs ga ér té ke lé se:
Az írás be li vizs ga ér té ke lé sét a köz pon ti té te lek hez ki -

adott út mu ta tó sze rint 1-tõl 5-ig ter je dõ ér dem jeggyel kell
ér té kel ni. Az elég sé ges mi nõ sí tés hez leg alább 51% tel je sí -
té se szük sé ges. Az írás be li vizs ga részt egy ér dem jeggyel
kell mi nõ sí te ni.

A szó be li vizs gán a té tel sor ból ki hú zott kér dé sek re adott 
fe le le tet tan tár gyan ként 1-tõl 5-ig ter je dõ ér dem jeggyel
kell mi nõ sí te ni.

A szak mai gya kor la ti vizs ga ér té ke lé se:
A szak mai gya kor la ti vizs ga ered mé nyét egyet len osz -

tály zat tal – a ví vás el mé le ti is me re tek és a sport ági gya kor -
la ti vizs ga ér dem je gye i nek át la gá val – kell ér té kel ni.

A szak mai gya kor la ti vizs ga ak kor ered mé nyes, ha a
vizs gá zó vizs ga ré szen ként (ví vás el mé le ti is me re tek, il let -
ve sport ági gya kor lat) leg alább elég sé ges ér dem je gyet
ért el.
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A szak mai vizs ga ér té ke lé se:
A vizs gá zó szak mai el mé let bõl és szak mai gya kor lat ból 

kap osz tály za tot.
A szak mai el mé let osz tály za tát a szó be li vizs ga ré szen

tan tár gyan ként (öt tan tárgy), va la mint az írás be li vizsga -
részen ka pott ér dem jegy át la ga alap ján kell meg ál la pí ta ni.

A szak mai vizs ga az el mé le ti és a gya kor la ti vizsga -
követelmények tel je sí té se ese tén ered mé nyes.

Si ke res a szak mai vizs ga, ha a je lölt az írás be li és a gya -
kor la ti vizs gán, va la mint a szó be li vizs ga tan tár gyi vizs -
gáin (öt tan tárgy) leg alább elég sé ges (2) ér dem je gyet
ért el.

Ered mény te len ség ese tén csak azt a vizs ga részt, il let ve
tan tár gyi vizs gát kell meg is mé tel ni, amely bõl a vizs gá zó
elég te len ér dem je gyet ka pott.

A szak mai vizs ga ered mény te len sé ge ese tén az ered -
mény te len vizs ga rész bõl a vizs gá zó ja ví tó vizs gát te het a
kö vet ke zõk sze rint:

– írás be li vizs ga rész 1 hó nap el tel te után ja vít ha tó;
– szó be li vizs ga rész 1 hó nap el tel te után ja vít ha tó;
– gya kor la ti vizs ga rész 3 hó nap el tel te után ja vít ha tó.

VI. Egyéb tudnivalók

A vizs ga bi zott ság mun ká já ban – ka ma rai kép vi se lõ -
ként – a Ma gyar Vívó Szö vet ség ál tal de le gált szak em ber
vesz részt.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
2078/2006. (IV. 12.) Korm.

határozata
a sportlétesítmények fejlesztési és mûködtetési

rendszerének átalakításáról  szóló
1055/2004. (VI. 8.) Korm. határozat

1. b) és c) pontjai végrehajtását szolgáló
kormányhatározatok módosításáról

I.

1. A Gyön gyö si Sport- és Ren dez vény csar nok PPP
konst ruk ció ke re té ben tör té nõ meg va ló sí tá sá ról, il let ve a
„Sport tal a kö zös sé ge kért” prog ram ke re té ben meg va ló -
suló to váb bi ha son ló pro jek tek hez kap cso ló dó el já rás -
rend rõl  szóló 2039/2005. (III. 23.) Korm. ha tá ro zat
(a továb biak ban: H1.) 2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„2. egyet ért az zal, hogy Gyön gyös Vá ros Ön kor mány -
za tá nak a Sport XXI Lé te sít mény fej lesz té si Prog ram ré -
szét ké pe zõ, me gyei szin ten több cé lú sport csar nok vagy

fe dett uszo da be ru há zá sok meg va ló sí tá sá ról  szóló „Sport -
tal a kö zös sé ge kért” prog ram ke re té ben PPP konst ruk ci ó -
ban meg va ló sí tan dó Gyön gyö si Sport- és Ren dez vény -
csar nok be fek te tõ jé nek ki vá lasz tá sá ra irá nyu ló, rész ben
ál la mi kö te le zett ség vál la lást ered mé nye zõ köz be szer zé si
el já rá sá ban – a köz be szer zé si el já rás rész vé te li fel hí vá sá -
nak, aján lat té te li fel hí vá sá nak és a szol gál ta tá si szer zõ dés
ter ve ze té nek a 2098/2003. (V. 29.) Korm. ha tá ro zat alap -
ján mû kö dõ PPP Tár ca kö zi Bi zott ság ál ta li vé le mé nye zé -
sét köve tõen – a Nem ze ti Sport hi va tal részt ve gyen oly
mó don, hogy a pro jekt hez kap cso ló dó 15 éves, a 2007. ja -
nu ár 1-jé tõl 2022. de cem ber 31-ig ter je dõ idõ sza kon be lül
érvé nyes ülõ, szol gál ta tá si díj hoz zá já ru lás for má já ban meg -
je le nõ ál la mi kö te le zett ség vál la lás éves szin ten – 2007. évi
ér té ken – nem ha lad hat ja meg az 50 mil lió Ft-ot;

Fe le lõs: Nem ze ti Sport hi va tal el nö ke

Ha tár idõ: fo lya ma tos”

2. A H1. 4. a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[4. egyet ért az zal, hogy a Sport XXI Lé te sít mény fej lesz -
té si Prog ram ré szét ké pe zõ, me gyei szin ten több cé lú sport -
csar nok vagy fe dett uszo da be ru há zá sok meg va ló sí tó sá ról
 szóló „Sport tal a kö zös sé ge kért” prog ram ke re té ben meg -
va ló sí ta ni ter ve zett to váb bi – a 2. pont sze rin ti pro jekt tel
azo nos konst ruk ci ó ban (amennyi ben a koc ká zat meg osz tás 
meg fe lel az EUROSTAT PPP pro jek tek re vo nat ko zó sza -
bá lya i nak) ki dol go zott – pro jek tek ese tén]

„a) a pro jek tek be fek te tõ jé nek ki vá lasz tá sá ra irá nyu ló,
rész ben ál la mi kö te le zett ség vál la lást ered mé nye zõ, az
érin tett ön kor mány zat ál tal le bo nyo lí tott egyes köz be szer -
zé si el já rá sok ban – a pro jekt ter ve zet PPP Tár ca kö zi
 Bizottság ál ta li vé le mé nye zé sét, il let ve a PPP Tár ca kö zi
Bi zott ság igé nye ese tén a köz be szer zé si el já rás rész vé te li
fel hí vá sá nak, aján lat té te li fel hí vá sá nak és szol gál ta tá si
szer zõ dés ter ve ze té nek PPP Tár ca kö zi Bi zott ság ál ta li vé -
le mé nye zé sét köve tõen – a Nem ze ti Sport hi va tal részt ve -
gyen oly mó don, hogy a pro jek tek hez kap cso ló dó 15 éves,
a 2007. ja nu ár 1-jé tõl 2022. de cem ber 31-ig ter je dõ idõ -
sza kon be lül ér vé nye sü lõ, szol gál ta tá si díj hoz zá já ru lás
for má já ban meg je le nõ ál la mi kö te le zett ség vál la lás éves
szin ten – 2007. évi ér té ken – me gyén ként nem ha lad ja meg 
az 50 mil lió fo rin tot;”

3. A H1. a kö vet ke zõ 5–6. pon tok kal egé szül ki:

„5. A Gyön gyö si Sport- és Ren dez vény csar nok, va la -
mint a 4. pont sze rint az zal azo nos konst ruk ci ó ban meg va -
ló su ló to váb bi pro jek tek ese tén a szol gál ta tás nak a szer zõ -
dés ben té te le sen meg ha tá ro zott ese tek ben tör té nõ, nem a
szer zõ dõ fe lek nek fel ró ha tó szer zõ dés sze gés  miatt be kö -
vet ke zõ szü ne tel te té se a szol gál ta tá si díj fi ze tés, ez ál tal az
ál la mi kö te le zett ség vál la lás szü ne te lé sét ered mé nye zi. A
szer zõ dõ fe lek erre vo nat ko zó kö zös meg ál la po dá sa ese -
tén eb ben az eset ben a szer zõ dés és az ál la mi kö te le zett -
ség vál la lás idõ tar ta ma a szol gál ta tás szü ne te lé sé nek idõ -
tar ta má val, de leg fel jebb össze sen 1 év vel meg hosszab -
bodik.

66 SPORTÉRTESÍTÕ 3–4–5. szám



6. A Gyön gyö si Sport- és Ren dez vény csar nok hoz, va -
la mint a 4. pont sze rint az zal azo nos konst ruk ci ó ban meg -
va ló su ló to váb bi pro jek tek hez kap cso ló dó ál la mi kö te le -
zett ség vál la lás fe de ze té nek a 2007–2023. évek re vonat -
kozó költ ség ve té si tör vényekben való ter ve zé sét biztosí -
tani kell.

Fe le lõs: Nem ze ti Sport hi va tal el nö ke
bel ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos”

II.

4. A Dél-Du nán tú li 1. Tan uszo da Pro jekt és a Ko zár -
mis le nyi Tor na te rem Pro jekt PPP konst ruk ció ke re té ben
tör té nõ meg va ló sí tá sá ról, il let ve a „Tan uszo dát min den
kis tér ség ben” és „Kor sze rû tor na ter met min den hol” prog -
ram ke re té ben meg va ló su ló to váb bi pro jek tek hez kap cso -
ló dó el já rás rend rõl  szóló 2146/2005. (VII. 15.) Korm.
 határozat (a továb biak ban: H2.) 2. pont já nak he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2. egyet ért az zal, hogy a Dél-Du nán tú li 1. Tan uszo da
Pro jekt ke re té ben PPP konst ruk ci ó ban meg va ló sí tan dó
tan uszo dák be fek te tõ jé nek ki vá lasz tá sá ra irá nyu ló, rész -
ben ál la mi kö te le zett ség vál la lást ered mé nye zõ, az érin tett
Len gyel tó ti, Mar ca li, Nagy atád és Tab te le pü lé sek ön kor -
mány za tai ál tal ki je lölt ön kor mány zat ál tal ki írt köz be -
szer zé si el já rás ban – a köz be szer zé si el já rás rész vé te li fel -
hí vá sá nak, aján lat té te li fel hí vá sá nak és szol gál ta tá si szer -
zõ dés ter ve ze té nek a 2098/2003. (V. 29.) Korm. ha tá ro zat
alap ján mû kö dõ PPP Tár ca kö zi Bi zott ság ál ta li vé le mé -
nye zé sét köve tõen – a Nem ze ti Sport hi va tal részt ve gyen
oly mó don, hogy a pro jekt hez kap cso ló dó 15 éves, a 2007.
ja nu ár 1-jé tõl 2022. de cem ber 31-ig ter je dõ idõ sza kon
 belül ér vé nye sü lõ, szol gál ta tá si díj hoz zá já ru lás for má já -
ban meg je le nõ ál la mi kö te le zett ség vál la lás éves szin ten
– 2007. évi ér té ken – nem ha lad hat ja meg a 215 mil lió
 forintot, fi gye lem mel a pro jekt so rán a mel lék let ben meg -
ha tá ro zott kö ve tel mény rend szer alap ján meg va ló su ló egy
da rab „A” tí pu sú és há rom da rab „B” tí pu sú tan uszo dá ra;

Fe le lõs: Nem ze ti Sport hi va tal el nö ke
Ha tár idõ: fo lya ma tos”

5. A H2. 4. a) pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

[4. egyet ért az zal, hogy a Sport XXI. Lé te sít mény fej lesz -
té si Prog ram ré szét ké pe zõ, tan uszo da be ru há zá sok meg -
va ló sí tá sá ról  szóló „Tan uszo dát min den kis tér ség ben”
prog ram ke re té ben meg va ló sí ta ni ter ve zett to váb bi – a
Dél-Du nán tú li 1. Tan uszo da Pro jekt tel azo nos konstruk -
cióban (amennyi ben a koc ká zat meg osz tás meg fe lel az
EUROSTAT PPP pro jek tek re vo nat ko zó sza bá lya i nak)
 kidolgozott, egy vagy több tan uszo da meg va ló sí tá sát meg -
cél zó – pro jek tek ese tén:]

„a) a pro jek tek be fek te tõ jé nek ki vá lasz tá sá ra irá nyu ló,
rész ben ál la mi kö te le zett ség vál la lást ered mé nye zõ, az
érin tett ön kor mány zat, il let ve több ön kor mány zat rész vé -

te lé vel meg va ló su ló pro jekt ese té ben az érin tett ön kor -
mány za tok ál tal ki je lölt ön kor mány zat ál tal ki írt egyes
köz be szer zé si el já rá sok ban – a pro jekt ter ve zet PPP Tár ca -
kö zi Bi zott ság ál ta li vé le mé nye zé sét, il let ve a PPP Tár ca -
kö zi Bi zott ság igé nye ese tén a köz be szer zé si el já rás rész -
vé te li fel hí vá sá nak, aján lat té te li fel hí vá sá nak és szol gál ta -
tá si szer zõ dés ter ve ze té nek PPP Tár ca kö zi Bi zott ság ál ta li
vé le mé nye zé sét köve tõen – a Nem ze ti Sport hi va tal részt
ve gyen oly mó don, hogy a pro jek tek ke re té ben meg va ló -
su ló tan uszo dák tí pu sa i hoz kap cso ló dó 15 éves, a 2007. ja -
nu ár 1-jé tõl 2022. de cem ber 31-ig ter je dõ idõ sza kon be lül
ér vé nye sü lõ, szol gál ta tá si díj hoz zá já ru lás for má já ban
meg je le nõ ál la mi kö te le zett ség vál la lás ér té ke éven te
– 2007. évi ér té ken – nem ha lad hat ja meg a mel lék let ben
meg ha tá ro zott kö ve tel mény rend szer alap ján meg va ló su ló
„A” tí pu sú tan uszo da ese té ben a 35 mil lió fo rin tot, a mel -
lék let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mény rend szer alap ján
meg va ló su ló „B” tí pu sú tan uszo da ese té ben a 60 mil lió
 forintot. A „Tan uszo dát min den kis tér ség ben” prog ram
ke re té ben a 2005–2006. évek ben leg fel jebb 50 tan uszo da
meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó ál la mi kö te le zett ség vál la lás ra
ke rül het sor;”

6. A H2. 6. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6. egyet ért az zal, hogy a Ko zár mis le nyi Tor na te rem

Pro jekt ke re té ben PPP konst ruk ci ó ban meg va ló sí tan dó
tor na te rem be fek te tõ jé nek ki vá lasz tá sá ra irá nyu ló, rész -
ben ál la mi kö te le zett ség vál la lást ered mé nye zõ, Ko zár mis -
leny Köz ség Ön kor mány za ta ál tal ki írt köz be szer zé si el já -
rás ban – a köz be szer zé si el já rás rész vé te li fel hí vá sá nak,
aján lat té te li fel hí vá sá nak és szol gál ta tá si szer zõ dés ter ve -
ze té nek a 2098/2003. (V. 29.) Korm. ha tá ro zat alap ján mû -
kö dõ PPP Tár ca kö zi Bi zott ság ál ta li vé le mé nye zé sét
köve tõen – a Nem ze ti Sport hi va tal részt ve gyen oly mó -
don, hogy a pro jekt hez kap cso ló dó 15 éves, a 2007. ja nu ár
1-jé tõl 2022. de cem ber 31-ig ter je dõ idõ sza kon be lül ér vé -
nye sü lõ, szol gál ta tá si díj hoz zá já ru lás for má já ban meg je -
le nõ ál la mi kö te le zett ség vál la lás éves szin ten – 2007. évi
ér té ken – nem ha lad hat ja meg a 60 mil lió fo rin tot, fi gye -
lem mel a pro jekt so rán a mel lék let ben meg ha tá ro zott
 követelményrendszer alap ján meg va ló su ló egy da rab
„D2” tí pu sú tor na te rem re;

Fe le lõs: Nem ze ti Sport hi va tal el nö ke
Ha tár idõ: fo lya ma tos”

7. A H2. 8. a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[8. egyet ért az zal, hogy a Sport XXI. Lé te sít mény fej lesz -
té si Prog ram ré szét ké pe zõ, tor na te rem be ru há zá sok meg -
va ló sí tá sá ról  szóló „Kor sze rû tor na ter met min den hol”
prog ram ke re té ben meg va ló sí ta ni ter ve zett to váb bi – a
Ko zár mis le nyi Tor na te rem Pro jekt tel azo nos konst ruk ci ó -
ban (amennyi ben a koc ká zat meg osz tás meg fe lel az
EUROSTAT PPP pro jek tek re vo nat ko zó sza bá lya i nak) ki -
dol go zott, egy vagy több tor na te rem meg va ló sí tá sát meg -
cél zó – pro jek tek ese tén:]

„a) a pro jek tek be fek te tõ jé nek ki vá lasz tá sá ra irá nyu ló,
rész ben ál la mi kö te le zett ség vál la lást ered mé nye zõ, az
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érin tett in téz mény fenn tar tó, il let ve több in téz mény fenn -
tar tó rész vé te lé vel meg va ló su ló pro jekt ese té ben az érin -
tett in téz mény fenn tar tók ál tal ki je lölt in téz mény fenn tar tó
ál tal ki írt egyes köz be szer zé si el já rá sok ban – a pro jekt ter -
ve zet PPP Tár ca kö zi Bi zott ság ál ta li vé le mé nye zé sét, il let -
ve a PPP Tár ca kö zi Bi zott ság igé nye ese tén a köz be szer -
zési el já rás rész vé te li fel hí vá sá nak, aján lat té te li fel hí vá sá -
nak és szol gál ta tá si szer zõ dés ter ve ze té nek PPP Tár ca kö zi
 Bizottság ál ta li vé le mé nye zé sét köve tõen – a Nem ze ti
Sport hi va tal részt ve gyen oly mó don, hogy a pro jek tek ke -
re té ben meg va ló su ló tor na ter mek in do kolt tor na te rem
 típusaihoz kap cso ló dó 15 éves, a 2007. ja nu ár 1-jé tõl
2022. de cem ber 31-ig ter je dõ idõ sza kon be lül érvénye -
sülõ, szol gál ta tá si díj hoz zá já ru lás for má já ban meg je le nõ
ál la mi kö te le zett ség vál la lás ér té ke éven te – 2007. évi ér té -
ken – nem ha lad hat ja meg a mel lék let ben meg ha tá ro zott
kö ve tel mény rend szer alap ján meg va ló su ló „B” tí pu sú tor -
na te rem ese té ben a 25 mil lió fo rin tot, a mel lék let ben meg -
ha tá ro zott kö ve tel mény rend szer alap ján meg va ló su ló
„C2” tí pu sú tor na te rem ese té ben a 45 mil lió fo rin tot, a
mel lék let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mény rend szer alap ján
meg va ló su ló „D2” tí pu sú tor na te rem ese té ben a 60 mil lió
fo rin tot. A „Kor sze rû tor na ter met min den hol” prog ram
ke re té ben a 2005–2006. évek ben leg fel jebb 100 tor na te -
rem meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó ál la mi kö te le zett ség vál la -
lás ra ke rül het sor;”

8. A H2. a kö vet ke zõ 9–10. pon tok kal egé szül ki:

„9. A Dél-Du nán tú li 1. Tan uszo da Pro jekt, a Ko zár mis -
le nyi Tor na te rem Pro jekt, va la mint a 4. és a 8. pon tok sze -
rint azok kal azo nos konst ruk ci ó ban meg va ló su ló to váb bi
pro jek tek ese tén a szol gál ta tás nak a szer zõ dés ben té te le -
sen meg ha tá ro zott ese tek ben tör té nõ, nem a szer zõ dõ
 feleknek fel ró ha tó szer zõ dés sze gés  miatt be kö vet ke zõ
szü ne tel te té se a szol gál ta tá si díj fi ze tés, ez ál tal az ál la mi
kö te le zett ség vál la lás szü ne te lé sét ered mé nye zi. A szer zõ -
dõ fe lek erre vo nat ko zó kö zös meg ál la po dá sa ese tén eb -
ben az eset ben a szer zõ dés és az ál la mi kö te le zett ség vál la -
lás idõ tar ta ma a szol gál ta tás szü ne te lé sé nek idõ tar ta má -
val, de leg fel jebb össze sen 1 év vel meg hosszab bo dik.

10. A Dél-Du nán tú li 1. Tan uszo da Pro jekt, a Ko zár -
mis le nyi Tor na te rem Pro jekt, va la mint a 4. és a 8. pon tok
sze rint azok kal azo nos konst ruk ci ó ban meg va ló su ló
 további pro jek tek hez kap cso ló dó ál la mi kö te le zett ség vál -
la lás fe de ze té nek a 2007–2023. évek re vo nat ko zó költ ség -
ve té si tör vényekben való ter ve zé sét biz to sí ta ni kell.

Fe le lõs: Nem ze ti Sport hi va tal el nö ke
bel ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos”

9. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba, ez -
zel egy ide jû leg

a) a H1. 3. és 4. b) pont já ban, a H2. 3., 4. b), 7. és
8. b) pont já ban a „tá mo gat ta” szö veg rész he lyé be a „vé le -
mé nyez te” szö veg rész lép;

b) ha tá lyát vesz ti a H1. 3. pont já ban a „Ha tár idõ:
2005. jú ni us 30.”, a H2. 3. és 7. pont já ban a „Ha tár idõ:
2005. de cem ber 31.” szö veg rész.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány
2086/2006. (IV. 28.) Korm.

határozata
a 2012. évi UEFA EURO 2012 Labdarúgó

Európa-bajnokság döntõ fordulójának a Magyar
Labdarúgó Szövetség és a Horvát Labdarúgó

Szövetség általi közös megrendezésére benyújtandó
pályázat második fordulójához szükséges állami

szerepvállalásról

A Kor mány

1. jó vá hagy ja a 2012. évi UEFA EURO 2012 Labda -
rúgó Eu ró pa-baj nok ság dön tõ for du ló já nak (a továb biak -
ban: UEFA EURO 2012) Ma gyar or szág és Hor vát or szág
ál ta li kö zös meg ren de zé sé re be nyúj tan dó pá lyá zat hoz
szük sé ges ál la mi sze rep vál la lás ról  szóló 2117/2005.
(VI. 23.) Korm. ha tá ro zat fel ha tal ma zá sa alap ján a pá lyá -
zat elsõ for du ló já ban alá írt ga ran cia vál la ló nyilatkoza -
tokat;

2. fel ha tal maz za a bel ügy mi nisz tert, hogy az
 UEFA-nak a pá lyá zat má so dik for du ló já ra vo nat ko zó elõ -
írásaiban fog lalt, a pá lyá zat ér vé nyes be adá sá hoz szük sé -
ges – a sport ról  szóló 2004. évi I. tör vény 50.  §-a (3) be -
kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott ga ran cia vál la lást
tar tal ma zó – nyi lat ko za to kat a Kor mány ne vé ben, an nak
utó la gos jó vá ha gyá sá val alá ír ja;

Fe le lõs: bel ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

3. fel ké ri az érin tett mi nisz te re ket és or szá gos hatás -
körû szer vek ve ze tõ it, hogy az UEFA ál tal a pá lyá zat I. és
II. sza ka szá ban elõ írt ga ran cia vál la lá sok ban fog lal tak tel -
je sí té se ér de ké ben a szük sé ges jog sza bály-elõ ké szí té si fel -
ada to kat – az eu ró pai uni ós és nem zet kö zi jogi kö te le zett -
sé gek re fi gye lem mel – vé gez zék el;

Fe le lõs: bel ügy mi nisz ter (egy ben a ko or di ná ci ó ért is)
érin tett mi nisz te rek, or szá gos ha tás kö rû

 szer vek ve ze tõi
Ha tár idõ: 2006. szep tem ber 30.
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4. fel hív ja az érin tett mi nisz te re ket, hogy az UEFA
EURO 2012-re vo nat ko zó ren de zé si jog el nye ré se ese tén a 
2007–2013 kö zöt ti évek ben a tár ca éves költ ség ve té sé ben
a szük sé ges ki adá sok ter ve zé sé rõl gon dos kod ja nak;

Fe le lõs: érin tett mi nisz te rek
Ha tár idõ: az éves költ ség ve tés ter ve zé sé vel
 egy ide jû leg

5. fel hív ja a bel ügy mi nisz tert, hogy az UEFA EURO
2012-re vo nat ko zó ren de zé si jog el nye ré se ese tén az érin -
tett mi nisz té ri u mok kal együtt mû köd ve ké szít sen elõ ter -
jesz tést a 2007–2013 kö zöt ti évek ben fel me rü lõ, az UEFA
EURO 2012 ren de zé sé vel össze füg gés ben a köz pon ti költ -
ség ve tést ter he lõ ki adá sok üte me zé sé re vo nat ko zó an.

Fe le lõs: bel ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: 2006. de cem ber 15.

6. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
2094/2006. (V. 9.) Korm.

határozata
a Formula–1 Világbajnokság Magyar Nagydíj

2007–2011 közötti években történõ megrendezésével
kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról

A Kor mány fel hív ja

1. az érin tett mi nisz te re ket, hogy a For mu la–1 Vi lág -
baj nok ság Ma gyar Nagy díj meg ren de zé sé rõl szó ló, a For -
mu la One Ad mi nist ra ti on Ltd. (FOA) és a HS Zrt. kö zött
kö tött szer zõ dés sze rin ti, a HS Zrt.-t ter he lõ ren de zõi
 jogdíj fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té sé hez szük sé ges
össze gû költ ség ve té si tá mo ga tás nak a HS Zrt. ré szé re a
2007–2011 kö zöt ti évek re vo nat ko zó költ ség ve té si tör vé -
nyek ben való ter ve zé sét fo lya ma to san biz to sít sák úgy,
hogy az adott évre ese dé kes ren de zõi jog díj ki fi ze té sé nek
fe de ze tét az adott évek költ ség ve té sé be be kell ter vez ni;

Fe le lõs: bel ügy mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

2. a bel ügy mi nisz tert, hogy a Nem ze ti Sport hi va tal el -
nö ke út ján kez de mé nyez zen tár gya lá so kat a FOA kép vi se -
lõ i vel an nak ér de ké ben, hogy For mu la–1 Vi lág baj nok ság
Ma gyar Nagy díj meg ren de zé sé rõl szó ló, a For mu la One
Ad mi nist ra ti on Ltd. (FOA) és a HS Zrt. kö zött 2007–2011
idõ szak ra kö tött szer zõ dés sze rint meg ren de zés re ke rü lõ
Ma gyar Nagy díj so rán a do hány ter mé kek rek lá mo zá sá ra
és a do hány ter mé kek kel kap cso la tos szpon zo ri te vé keny -
ség re vo nat ko zó tag ál la mi tör vé nyi, ren de le ti és köz igaz -
ga tá si ren del ke zé sek kö ze lí té sé rõl szó ló 2033/33/EK
irány elv ren del ke zé sei ma ra dék ta la nul tel je sül je nek. A
tár gya lá sok ered mé nyé rõl a Kor mányt tá jé koz tat ni kell és
az azt tar tal ma zó szer zõ dés mó do sí tást a Kor mány ré szé re
be kell mu tat ni.

Fe le lõs: bel ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: 2006. no vem ber 1.

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Köz tár sa sá gi El nök ál tal
ado má nyo zott ki tün te té sek

A Köztársasági Elnök
39/2006. (III. 28.) KE

határozata
kitüntetések adományozásáról

A mi nisz ter el nök elõ ter jesz té sé re

a ma gyar úszó sport ered mé nyes sé ge ér de ké ben több év -
ti ze den ke resz tül vég zett ki emel ke dõ mun kás sá ga, élet -
mû ve el is me ré se ként

Sá ro si Imre edzõ nek, a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ÉRDEMREND
tisztikeresztje

polgári tagozata;

3–4–5. szám SPORTÉRTESÍTÕ 69



a ma gyar ví zi lab da-után pót lás ne ve lé sé ben, va la mint a
fel sõ fo kú edzõ kép zés ben több év ti ze de vég zett mun kás sá -
ga el is me ré se ként

Ke mény Fe renc nek, a Ma gyar Ví zi lab da Szö vet ség
után pót lás igaz ga tó já nak, a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ÉRDEMREND
lovagkeresztje

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. már ci us 13.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VII-2/1083-2/2006.

A Köztársasági Elnök
40/2006. (III. 28.) KE

határozata
kitüntetések adományozásáról

A mi nisz ter el nök elõ ter jesz té sé re

a nõi ví zi lab da fej lesz té sé ben és a nõi ví zi lab da-vá lo ga -
tott fel ké szí té sé ben, va la mint az után pót lás-ne ve lés te rü le -
tén vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Fa ra gó Ta más nak, a Va sas SC ví zi lab da-szak osz tá -
lya után pót lás ve ze tõ jé nek, a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI 
ÉRDEMREND
középkeresztje

polgári tagozata;

vi lág szer te el is mert sport pá lya fu tá sá ért, va la mint az
után pót lás-ne ve lés te rü le tén vég zett mun ká ja el is me ré se -
ként, gyó gyí tó mun ká já ért

dr. Ver rasz tó Zol tán olim pi ai ezüst ér mes és vi lág baj nok 
úszó nak, edzõ nek, a kis tar csai Flór Fe renc Kór ház Se bé -
sze ti Osz tá lya fõ or vo sá nak, a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI 
ÉRDEMREND
tisztikeresztje

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. már ci us 13.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VII-2/1083-1/2006.

A Köztársasági Elnök
58/2006. (IV. 4.) KE

határozata

kitüntetések adományozásáról

A mi nisz ter el nök elõ ter jesz té sé re

a ma gyar sport nak, il let ve a Ma gyar Lab da rú gó Szö vet -
ség nek nyúj tott sok ol da lú se gít sé gé ért, sport dip lo má ci ai
te vé keny sé ge el is me ré se ként

Jo seph S. Blatt er-nek, a Nem zet kö zi Lab da rú gó Szö vet -
ség el nö ké nek,
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a Ma gyar Lab da rú gó Szö vet ség nek nyúj tott sok ol da lú
tá mo ga tá sá ért

Len nart Jo hans son-nak, az Eu ró pai Lab da rú gó Szö vet -
ség el nö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 28.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VII-2/0987/26/2006.

A Köztársasági Elnök
73/2006. (IV. 28.) KE

határozata
kitüntetések adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a bel ügy mi nisz -
ter elõ ter jesz tésére

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

Szil vá si Jó zsef nek, a So mogy Me gyei Lab da rú gó Szö -
vet ség örö kös tisz te let be li el nö ké nek,

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

Ács La jos né nak, a ka pos vá ri Épí tõk AC tár sa dal mi
 elnökének, at lé tá nak, edzõ nek,

Gás pár Ta más nak, a Ma gyar Bir kó zó Szö vet ség fõ tit -
ká rá nak, szer ve zõ bi zott sá gi igaz ga tó nak.

Bu da pest, 2006. már ci us 13.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. áp ri lis 6.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/0961/2006.

A Köztársasági Elnök
84/2006. (IV. 28.) KE

határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján az ok ta tá si mi -
nisz ter elõ ter jesz tésére

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

Áb ra hám And rás nak, a Zug lói Sport köz pont és Pe da gó -
gi ai Szak szol gá lat igaz ga tó já nak.

Bu da pest, 2006. már ci us 13.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Dr. Ma gyar Bá lint s. k.,
ok ta tá si mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/0972/2006.
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A Köztársasági Elnök
92/2006. (IV. 28.) KE

határozata
posztumusz kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz tésére

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozata)

posz tu musz ki tün te tést ado má nyo zom

a sport te rü le tén vég zett sok ol da lú mun kás sá ga, pél da -
mu ta tó élet út ja el is me ré se ként

Gyu lai Ist ván új ság író nak.

Bu da pest, 2006. áp ri lis 4.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. áp ri lis 6.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VII-2/1668/2006.

Pá lyá za ti fel hí vá sok

Pá lyá za ti fel hí vás
Sza bad idõ sport Köz pont fõ igaz ga tói ál lá sá nak

be töl té sé re

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv: Bu da pest XII. Ke rü let
Hegy vi dék Ön kor mány za ta

A meg hir de tett mun ka hely meg ne ve zé se: Sza bad idõ -
sport Köz pont

A mun ka hely címe: 1126 Bu da pest, Vá ros ma jor u. 29.

A be osz tás meg je lö lé se: fõ igaz ga tó

A ve ze tõi meg bí zás idõ tar ta ma:  5 év

A meg bí zás kez de te: 2006. szep tem ber 1.  

Pá lyá za ti fel té tel: 

– szak irá nyú fõ is ko lai vagy egye te mi ok le vél

– bün tet len elõ élet

– ma gyar ál lam pol gár ság

– elõnyt él vez az a pá lyá zó, aki a ma gyar sport élet ben,
sport dip lo má ci á ban te kin té lyes szak mai múlt tal ren del ke -
zik

– a me ne dzser szem lé le tû irá nyí tás ban gya kor la ta van

– sport in téz mény gaz dál ko dá si, pénz ügyi fel ada ta i ban
szak mai ta pasz ta lat tal, 5 év költ ség ve té si in téz mény ve ze -
tõi gya kor lat tal ren del ke zik

A be osz tás hoz kap cso ló dó jut ta tás: il let mény és pót lék
a Kjt. sze rint

A be nyúj tan dó pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: 

– szak mai hely zet elem zés re épü lõ fej lesz té si el kép ze -
lé se ket, ve ze tõi prog ra mot

– rész le tes szak mai ön élet raj zot

– a vég zett sé get iga zo ló hi te les ok ira tot

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt

– az adat vé del mi tör vény alap ján ké szült nyi lat ko za tot
a pá lyá za ti anyag ke ze lé sé rõl

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2006. jú ni us 10.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: Bu da pest XII. Ke rü let
Hegy vi dék Ön kor mány za ta Pol gár mes te ri Hi va tal Hu -
mán po li ti ka

1126 Bu da pest, Bö ször mé nyi út 23-25.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban ér dek lõd ni le het: Bu da pest
XII. Ke rü let Hegy vi dék Ön kor mány za ta Pol gár mes te ri
Hi va tal Ok ta tá si és Köz mû ve lõ dé si Iro da

T: 224-59-40

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2006. jú li us 31.

A pá lyá za tot pa pí ron (2 pél dány ban) és CD-n vagy flop -
pyn is be kell nyúj ta ni.

dr. Mit nyan György s. k.
pol gár mes ter
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A Wes se lé nyi Mik lós Sport Köz ala pít vány
pá lyá za tot hir det

1. A pá lyá zat cél ja a sza bad idõ sport ban – ter mé sze te -
sen a fo gya té ko sok sport já ban is – részt ve võk rend sze res,
fi zi kai ak ti vi tást igény lõ, el sõd le ge sen élet mód sport -
ágak ban foly ta tott sza bad idõs sport te vé keny sé gé nek
tá mo ga tá sa és a te vé keny sé gi fel té te lek biz to sí tá sa az
egész ség meg õr zé sé ért, va la mint a test edzés ben gaz da -
gabb élet mód kialakításáért és megtartásáért.

2. A Wes se lé nyi Mik lós Sport Köz ala pít vány (a to -
váb bi ak ban Köz ala pít vány) a 2006. év ben a Nem ze ti
Sport hi va tal (rö vi dít ve NSH) for rá sa i ból 240 mil lió fo -
rin tot for dít a pá lyá zók tá mo ga tá sá ra.

3. Pá lyáz hat nak:
A sport ról szó ló (2004. évi I. szá mú) tör vény sze rint

alap ve tõ en sport te vé keny ség foly ta tá sá ra szer ve zõ -
dött, és az egye sü lé si jog ról szó ló (1989. évi II.) szá mú
tör vény alap ján lét re ho zott, nyil ván tar tás ba vett és
mû kö dõ sport egye sü le tek (ide ért ve a di ák-sport egye -
sü le te ket is).

Nem pá lyáz hat nak azok a sport egye sü le tek,
diák-sport egye sü le tek, ame lyek részt vesz nek a Sport
XXI. Után pót lás-ne ve lé si Prog ram ban, il let ve azok, ame -
lyek az NSH ál tal ki írt SPO-SF-06 pá lyá zat ke re té ben
állami támogatást kapnak.

Sport egye sü le tek:
A pá lyá zat be adá sá nak ha tár ide jé ig lét re jött, be jegy -

zett, a sza bad idõ sport te rén mû kö dõ sport egye sü le tek.
A sport egye sü let szak osz tá lyai ön ál ló an nem pá lyáz -

hat nak.

Di ák-sport egye sü le tek:
A pá lyá zat be adá sá ig lét re jött, be jegy zett, mû kö dõ

diák-sport egye sü le tek.
A di ák-sport egye sü let szak osz tá lyai ön ál ló an nem

pá lyáz hat nak.

Mind két pá lyá zói cso port nál fenn tart ja ma gá nak a jo got 
a pá lyá zat ki író ja, hogy a több célt, több sport ágat, il let ve
több szak osz tályt fel so ro ló pá lyá zat ese tén meg ha tá roz za
a tá mo ga tott célt, illetve sportágat.

4. A tá mo ga tás kér he tõ:
A pá lyá zó rend sze res sport te vé keny sé gé vel kap cso -

lat ban hasz nált sport lé te sít mény bér le ti költ sé ge i nek,

va la mint pá lyá zó ál tal szer ve zett he lyi, kör ze ti (ke rü le -
ti), me gyei szin tû sport ren dez vé nyek, baj nok sá gok
ren de zé si költ sé ge i nek, to váb bá a fo gya té ko sok or szá -
gos szin tû di ák sport ren dez vé nye i nek tá mo ga tá sá ra
(ha a pá lyá zó más for rás ból ugyan er re a cél ra nem kap
költ ség ve té si tá mo ga tást - pél dá ul NSH-tól), va la mint a
pá lyá zó má sok ál tal szer ve zett sport ren dez vé nye in való 
rész vé te lé nek tá mo ga tá sá ra.

Pá lyáz ha tó költ ség ne mek:

A rend sze res edzé sek nek ott hont adó, il let ve a sport ren -
dez vé nyek nek he lyet biz to sí tó sport lé te sít mé nyek bér le ti
díja, va la mint a ren dez vé nye ken hasz nált, tech ni kai, mû -
sza ki esz kö zök bér le ti díja, ver seny bí rói díj és or vo si
ügye le ti díj, a dí ja zá si költ sé gek kö zül az érem, kupa, ok le -
vél, va la mint a részt ve võk ál tal igény be vett tö meg köz le ke -
dé si esz kö zök cso por tos uta zá si költ sé gei, cso por tos szál -
lás költ sé gek, (cso port: leg alább 6 fõ) ne ve zé si díj.

Az el nyert tá mo ga tás fel hasz ná lá si idõ sza ka: 2006.
már ci us 1. és de cem ber 31. kö zöt ti idõ szak.

A PÁLYÁZATI ÛRLAPOT
A KÖZALAPÍTVÁNY INTERNETES HONLAPJÁN 

KELL KITÖLTENI
ÉS ELEKTRONIKUS ÚTON BEKÜLDENI,

EZUTÁN AZ ONNAN
KINYOMTATOTT ÛRLAPOT

A SZÜKSÉGES MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT,

EGYKÉNT KELL POSTÁZNI!

A pá lyá za tok pos tá ra adá si ha tár ide je 2006. jú li us 3.
24.00 óra.

A pá lyá zat köz zé té te le, a pá lyá za ti fü zet be szer zé se:

A pá lyá za ti ki írás meg je le nik a „Nem ze ti Sport”
címû na pi lap ban, a „Sport ér te sí tõ ben”, meg te kint he tõ az 
in ter ne ten is a kö vet ke zõ cí men: www.wes se le nyi ko za la -
pit vany.hu.

A pá lyá za ti ki írás tel jes szö ve ge a ki töl té si út mu ta tó -
val és a pá lyá zat be adá sá hoz szük sé ges jel szó val 2006.
má jus 25-tõl meg vá sá rol ha tó a Wes se lé nyi Mik lós Sport
Köz ala pít vány Iro dá já ban - (1061 Bu da pest, Pa u lay Ede u. 
45. II. eme let) 9.00-15.00 óra kö zött (pén te ken 14 órá ig.)
–, mely nek ára 800,- Ft.

A pá lyá za ti fü zet le vél ben, fa xon (06-1-321-0030) és
e-ma il-ben (tit kar sag@wes se le nyi ko za la pit vany.hu) is
meg ren del he tõ a Köz ala pít vány iro dá já tól, me lyet pos tai
úton, után vé te li cso mag ban kül dünk el a meg ren de lõ nek.
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A 2006. jú ni us 26-ig be ér ke zett igé nye ket tud ja az
Iro da tel je sí te ni.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban a (06-1)-462-0006-os te le -
fo non le het ér dek lõd ni mun ka na po kon 9.00-15.00 óra kö -
zött. (Pén te ken 14 órá ig.)

Pá lyá za ti díj:

A pá lyá za ti díj 3.000,- Ft , me lyet a pá lyá za ti fü zet ben
mel lé kelt csek ken kell fel ad ni.

A fel hasz ná lá si idõ szak 2006. már ci u si kez de te mi att
a pá lyá zat el bí rá lá sá ig a ren dez vé nye ket a pá lyá zók sa -
ját anya gi koc ká za tuk ra ren de zik meg.

A pá lyá za ton el nyert tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sá ra az
ál la mi tá mo ga tás Köz ala pít vány ré szé re tör té nõ ren -
del ke zés re bo csá tá sát kö ve tõ en ke rül het sor.

Bu da pest, 2006. má jus 22.

Dr. Tö rök Fe renc

a köz ala pít vány ku ra tó ri u má nak el nö ke

Köz le mények

NSH köz le mény
az Unió Lab da rú gó Eu ró pa Baj nok ság Köz ala pít vány 

meg szün te té sé rõl

Az ál lam ház tar tás egyen sú lyi hely ze té nek ja ví tá sá hoz
szük sé ges rö vid és hosszabb távú in téz ke dé sek rõl szó ló
2050/2004. (III. 11.) Korm. ha tá ro zat alap ján, va la mint a
Köz ala pít vány cél ja meg va ló sí tá sá nak le he tet len né vá lá sa
mi att a Fõ vá ro si Bí ró ság a 2005. jú li us 13-án jog erõs sé
vált, 15. P. 29.228/2004/9. szá mú íté le té vel az Unió Lab -
da rú gó Eu ró pa Baj nok ság Köz ala pít ványt meg szün tet te,
majd 13. Pk. 60.247/1998/22. számú végzésével a
nyilvántartásból törölte.

Az Unió Lab da rú gó Eu ró pa Baj nok ság Köz ala pít vány
után nem ma radt va gyon.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
24/2006. (IV. 24.) KvVM ren de le te

a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi,
va la mint a víz ügyi ha tó sá gi el já rá sok
igaz ga tá si szol gál ta tá si dí ja i ról szó ló

33/2005. (XII. 27.) KvVM ren de let mó do sí tá sá ról*

*A ren de let a Ma gyar Köz löny 48. szá má ban je lent meg.
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 Köz hasz nú sá gi je len tés 

A Mezõ Fe renc Sport köz ala pít vány
Ket tõs könyv vi telt ve ze tõ egyéb szer ve zet köz hasz nú egy sze rû sí tett éves be szá mo ló

2005. évi mérleg

ada tok ezer Ft-ban

Sor-
szám

A té tel meg ne ve zé se Elõ zõ év
Elõ zõ év(ek)
mó do sí tá sai

Tárgy év

a b c d e

1 A. Be fek te tett esz kö zök 4 0

2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK

3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4 0

4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5 B. For gó esz kö zök 85 755 90 482

6 I. KÉSZLETEK

7 II. KÖVETELÉSEK 20

8 III. ÉRTÉKPAPÍROK 69 779 70 000

9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 15 976 20 462

10 C. Ak tív idõ be li el ha tá ro lá sok 4 350 2 422

11 Esz kö zök össze sen 90 109 92 904

12 D. Sa ját tõke 84 514 84 735

13 I. INDULÓ TÕKE 10 000 10 000

14 II. TÕKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 68 464 74 513

15 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

16 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

17 V. TÁRGY ÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENY-
SÉGBÕL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBÕL)

6 050 222

18 VII. TÁRGY ÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI
TEVÉKENYSÉGBÕL

19 E. Cél tar ta lé kok

20 F. Kö te le zett sé gek 285 0

21 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

22 II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK

23 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 285

24 G. Passzív idõ be li el ha tá ro lá sok 5 310 8 169

25 For rá sok össze sen 90 109 0 92 904

A köz hasz nú be szá mo lót és a mér le get a Ku ra tó ri um 2006. már ci us 28-i ülé sén el fo gad ta.

3–4–5. szám SPORTÉRTESÍTÕ 75



Mezõ Fe renc Sport köz ala pít vány

Ket tõs könyv vi telt ve ze tõ egyéb szer ve zet köz hasz nú egy sze rû sí tett éves be szá mo ló

2005. évi eredménykimutatás

ada tok ezer Ft-ban

Sor -
szám

A té tel meg ne ve zé se Elõ zõ év 
Elõ zõ év(ek)
he lyes bí té sei

Tárgy év 

 A. Összes köz hasz nú te vé keny ség be vé te le            28 317 21 413

2 1. Köz hasz nú célú mû kö dés re ka pott tá mo ga tás            20 000 15 000

3 a) ala pí tó tól

4 b) köz pon ti költ ség ve tés tõl            20 000 15 000

5 c) he lyi ön kor mány zat tól

6 e) egyéb, eb bõl 1%……………………..  

7 2. Pá lyá za ti úton el nyert tá mo ga tás

8 3. Köz hasz nú te vé keny ség bõl szár ma zó be vé tel

9 4. Tag díj bó szár ma zó be vé tel

10 5. Egyéb be vé tel             8 317 6 413

11 B. Vál lal ko zá si te vé keny ség be vé te le

12 C. Összes be vé tel (A+B)            28 317 21 413

13 D.Köz hasz nú te vé keny ség rá for dí tá sai            22 267 21 191

14 1. Anyag jel le gû rá for dí tá sok              4 695 3 651

15 2. Sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok            17 164 17 449

16 3. Ér ték csök ke né si le írás 84 4

17 4. Egyéb rá for dí tá sok 256 87

18 5. Pénz ügyi mû ve le tek rá for dí tá sai 68

19 6. Rend kí vü li rá for dí tá sok

20 E. Vál lal ko zá si te vé keny ség rá for dí tá sai 0 0

21 1. Anyag jel le gû rá for dí tá sok

22 2. Sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok

23 3.ér ték csök ke né si le írás

24 4. Egyéb rá for dí tá sok

25 5. Pénz ügyi mû ve le tek rá for dí tá sai

26 6. Rend kí vü li rá for dí tá sok

27 F. Összes rá for dí tás            22 267 21 191

28 G. Adó zás elõt ti vál lal ko zá si ered mény 0 0

29 H. Adó fi ze té si kö te le zett ség

30 I. Tárgy évi vál lal ko zá si ered mény 0 0

31 J. Tárgy évi köz hasz nú ered mény             6 050 222

32 A. Sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok            17 449

33 1. Bér költ ség              1 284

34 eb bõl: meg bí zá si dí jak 1 284

35             tisz te let dí jak

36 2. Sze mé lyi jel le gû egyéb ki fi ze té sek            15 830

37 3. Bér já ru lé kok 335

38 B. A szer ve zet ál tal nyúj tott tá mo ga tá sok 0

A köz hasz nú be szá mo lót és a mér le get a Ku ra tó ri um 2006. már ci us 28-i ülé sén el fo gad ta.
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
új sorozatának, a Közlöny Könyveknek elsõ köteteként megjelentette

A SZÖVETKEZETI TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

címû kiadványt.

Annak a piaci szereplõnek, aki társas tevékenységet kíván folytatni, az egyedi körülmények és feltételek
mérlegelésével kell döntenie arról, hogy gazdasági társaságot hoz létre, amelyben a társak bevitt
vagyonukat mûködtetik, vagy szövetkezetet, amelyben a résztvevõk személyes együttmûködést is
megvalósítanak. A szövetkezet sajátossága – szemben a gazdasági társaságokkal, illetve társadalmi
szervezetekkel –, hogy képes optimálisan ötvözni a gazdálkodási funkciót a kulturális, szociális,
közösségszervezõ funkcióval. Európai tapasztalatok is bizonyítják, hogy a szövetkezetek, sajátos
szervezõdési és mûködési elveik alapján, a foglalkoztatáspolitika, a regionális, a vidékfejlesztési,
az agrár-, a környezetvédelmi politika keretei között felmerülõ problémák megoldásának hatékony
eszközeit jelenthetik.

A 2006. július 1-jén hatályba lépõ új szövetkezeti törvény célja ennek a kettõsségnek minél teljesebb
tükröztetése annak érdekében, hogy a gazdasági társaságok és a nonprofit szervezetek reneszánszát
kövesse a szövetkezeti mozgalom fellendülése is.
Az aktuális jogszabályszöveg magyarázatát bõséges iratmintatár teszi még hasznosabbá az érintettek
és az érdeklõdõk számára.

A könyv megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest,
Somogyi Béla u. 6., tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII.,
Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275).

120 oldal. Ára: 945 Ft áfával.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a A szövetkezeti törvény magyarázata címû kiadványt ..................... példányban,
és kérem juttassák el az alábbi címre.
Ára: 945 Ft + postaköltség.

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

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

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ

megjelentette

dr. Németh Gabriella és dr. Patyi András

A társasházi törvény magyarázata

címû kiadványát.

Hazánkban 1924 óta létezik a társasház intézménye, és a ma hatályos törvény immár a negyedik társas-
házi törvény.
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény kommentárja a közös tulajdon ezen speciális formájának
szabályait igyekszik megismertetni az olvasókkal. A kiadványt haszonnal forgathatják elsõsorban közös
képviselõk, társasház-tulajdonosok, társasházi ügyekkel napi szinten foglalkozók, de a jogi pályák valame-
lyikén dolgozó szakemberek is.
A törvényszövegbe illesztett magyarázatok önálló szövegként is, de a törvényszöveg kiegészítéseként is
használhatók.
Az egyetemi docens, illetve ügyvéd szerzõpáros könyvében jól ötvözi az elméleti és a gyakorlati megközelí-
tés elõnyeit. A szerzõk sok helyütt igyekeznek megvilágítani, elmagyarázni nemcsak a konkrét jogszabály-
szöveget, hanem a társasházi jogviszonyok mögöttes, általános polgári jogi háttérintézményeit, jogelveit is
(pl. jóhiszemû joggyakorlás elve, joggal való visszaélés általános tilalma stb.). Sõt, a kommentár szövegé-
ben megtalálhatjuk a szavazati arányokkal (pl. egyszerû szótöbbség, minõsített többség, abszolút többség)
kapcsolatos tudnivalók általános ismertetését is.
A kiadvány függeléke tartalmaz egy társasházi alapító okiratot és egy szervezeti és mûködési szabályzatot
is. E két okirat természetesen mintadokumentum, melyek tartalmát az adott társasház alapítása során a
konkrét tulajdoni és mûködési viszonyok függvényében mindenképpen pontosítani, kiegészíteni, módosí-
tani kell, de mégis támpontul szolgálhat mintaszövegként mindazok számára, akik tanácstalanok abban,
hogyan is induljanak neki egy társasház-alapításnak, immáron az új, negyedik társasházi törvény szabályai
alapján.

A kiadvány 144 oldal terjedelmû.
Ára: 1155 Ft áfával.
A kötet megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII., Rákóczi út 30.
(bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÉS

Megrendeljük A társasházi törvény magyarázata címû kiadványt (ára: 1155 Ft áfával) .................
példányban, és kérjük, juttassák el az alábbi címre:

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

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

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

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................

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

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

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás

78 SPORTÉRTESÍTÕ 3–4–5. szám



ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.
Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárol-
hatók a kiadó közlönyboltjában: (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6., telefon/fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrum-
ban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................

címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................

utca, házszám: ......................................................................................................................

Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõfizetési díj fél évre 6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát.

Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Nemzeti Sporthivatal, a szerkesztõbizottság közremûködésével.
A szerkesztõbizottság elnöke: dr. Bõke Katalin
Szerkesztõség: 1054 Budapest, Hold u. 1.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi B. u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon: 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó: 1085 Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában, vagy a
Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275), illetve
megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 4536 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
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