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Te le fon: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu, www.koz lony cent rum.hu



Törvény

2006. évi LV.
törvény

a Magyar Köztársaság minisztériumainak
felsorolásáról*

Az Országgyûlés az Alkotmány 34. §-a alapján a követ-
kezõ törvényt alkotja:

1. § A Magyar Köztársaság minisztériumai a követ-
kezõk:

a) Egészségügyi Minisztérium,
b) Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium,
c) Gazdasági és Közlekedési Minisztérium,
d) Honvédelmi Minisztérium,
e) Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium,
f) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
g) Külügyminisztérium,
h) Oktatási és Kulturális Minisztérium,
i) Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium,
j) Pénzügyminisztérium,
k) Szociális és Munkaügyi Minisztérium.

2. § Ahol e törvény hatálybalépését megelõzõen kiadott
törvény vagy rendelet

a) Belügyminisztériumot, valamint belügyminisztert
említ, ott

aa) a helyi önkormányzatokkal, a katasztrófák elleni
védekezéssel, a közigazgatás-szervezéssel, a választással,
a népszavazással, a kommunális ellátással, a településüze-
meltetéssel, a temetkezéssel, a kéményseprõ-ipari köz-
szolgáltatással, a köziratok kezelésének szakmai irányítá-
sával, továbbá a sporttal kapcsolatos feladatok tekinteté-
ben Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumot,
valamint önkormányzati és területfejlesztési minisztert,

ab) a közbiztonság, valamint az élet- és vagyonbizton-
ság védelmével, az államhatár õrizetével és a határforga-
lom ellenõrzésével, a magyar állampolgársággal, az anya-
könyvvel, a külföldiek beutazásával és tartózkodásával,
a menedékjoggal, továbbá a személyiadat- és lakcímnyil-
vántartással kapcsolatos feladatok tekintetében Igazság-
ügyi és Rendészeti Minisztériumot, valamint igazságügyi
és rendészeti minisztert,

b) Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériu-
mot, valamint foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi mi-
nisztert említ, ott Szociális és Munkaügyi Minisztériumot,
valamint szociális és munkaügyi minisztert,

c) Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi
Minisztériumot, valamint ifjúsági, családügyi, szociális és
esélyegyenlõségi minisztert említ, ott Szociális és Munka-
ügyi Minisztériumot, valamint szociális és munkaügyi
minisztert,

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. május 30-i ülésnapján fogadta el.

d) Igazságügyi Minisztériumot, valamint igazságügyi
minisztert említ, ott Igazságügyi és Rendészeti Miniszté-
riumot, valamint igazságügyi és rendészeti minisztert,

e) Informatikai és Hírközlési Minisztériumot, valamint
informatikai és hírközlési minisztert említ, ott – a közigaz-
gatási informatikai feladatokat kivéve – Gazdasági és
Közlekedési Minisztériumot, valamint gazdasági és közle-
kedési minisztert,

f) Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát, vala-
mint a nemzeti kulturális örökség miniszterét említ, ott
Oktatási és Kulturális Minisztériumot, valamint oktatási és
kulturális minisztert,

g) Oktatási Minisztériumot, valamint oktatási minisz-
tert említ, ott

ga) a kutatás-fejlesztéssel, valamint a technológiai
innovációval összefüggõ feladatok tekintetében Gazdasá-
gi és Közlekedési Minisztériumot, valamint gazdasági és
közlekedési minisztert,

gb) a szakképzéssel kapcsolatos feladatok tekintetében
Szociális és Munkaügyi Minisztériumot, valamint szociá-
lis és munkaügyi minisztert,

gc) a ga)–gb) alpontok hatálya alá nem tartozó felada-
tok tekintetében Oktatási és Kulturális Minisztériumot,
valamint oktatási és kulturális minisztert,

h) a területfejlesztésért, az építésügy ágazati irányítá-
sáért, a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért, valamint
az idegenforgalom ágazati irányításáért felelõs miniszté-
riumot, valamint minisztert említ, ott Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztériumot, valamint önkormány-
zati és területfejlesztési minisztert,

i) az Európai Unió közösségi politikáiból eredõ kor-
mányzati feladatok tárcaközi összehangolásáért felelõs
minisztert említ, azon külügyminisztert,

j) a határon túli magyarok ügyeivel, valamint a Határon
Túli Magyarok Hivatalának felügyeletével kapcsolatos
feladatkörrel összefüggésben Külügyminisztériumot,
valamint külügyminisztert, ott Miniszterelnöki Hivatalt,
valamint Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ minisztert,

k) a közigazgatási informatikai feladatokért, valamint
országos szintû fejlesztéssel, fejlesztési tervezéssel és
programozással kapcsolatos kormányzati feladatokért
felelõs minisztériumot vagy minisztert említ, ott Minisz-
terelnöki Hivatalt, valamint Miniszterelnöki Hivatalt
vezetõ minisztert

kell érteni.

3. § (1) Ez a törvény az országgyûlési képviselõk
2006. évi általános választását követõen megalakult
Országgyûlés által választott miniszterelnök megválasz-
tásával egyidejûleg lép hatályba.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolá-
sáról szóló 2002. évi XI. törvény, a Magyar Köztársaság
minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. tör-
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vény módosításáról szóló 2003. évi XXVII. törvény, vala-
mint a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolá-
sáról szóló 2002. évi XI. törvény módosításáról szóló
2004. évi XCV. törvény.

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a költségvetési
törvény keretei között az e törvény végrehajtásához szük-
séges fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításokat
elvégezze.

(4) Az e törvénnyel más szervhez átkerülõ feladat- és
hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó
egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is
kiterjedõen – a feladatot eredetileg ellátó szerv jogutódja
az adott feladatot, hatáskört átvevõ szerv.

(5) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 14. § (1) bekezdés c) pontjának alkalma-
zása szempontjából a 2. §-ban megjelölt minisztériumot,
illetve közigazgatási szervet kell az ott megjelölt szerveze-
tek jogutódjának tekinteni.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

Az Országgyûlés határozata

Az Országgyûlés
14/2006. (V. 31.) OGY

határozata
az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,

tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról*

(kivonatos közlés)

1. Az Országgyûlés az Alkotmány 21. §-ának (2) be-
kezdése alapján az alábbi állandó bizottságokat hozza lét-
re, azok tisztségviselõivé és tagjaivá a következõ képvise-
lõket választja:

15. Sport- és turisztikai bizottság (19 fõ)

Elnöke: Lasztovicza Jenõ (Fidesz)
Alelnöke: Dr. Tompa Sándor (MSZP)

Tagjai: Dr. Horváth Klára (MSZP)
Koscsó Lajos (MSZP)
Dr. Nagy Imre (MSZP)

* A határozatot az Országgyûlés a 2006. május 30-i ülésnapján fogadta el.

Nagy Jenõ (MSZP)
Páva Zoltán (MSZP)
Rába László (MSZP)
Tóth József (MSZP)
Dr. Tóth József (MSZP)
Becsó Zsolt (Fidesz)
Hadházy Sándor (Fidesz)
Kovács Ferenc (Fidesz)
Nagy Sándor (Fidesz)
Szalay Ferenc (Fidesz)
Szijjártó Péter (Fidesz)
Dr. Világosi Gábor (SZDSZ)
Dr. Gyenesei István (független)

A Köztársasági Elnök
határozata

A Köztársasági Elnök
119/2006. (VI. 9.) KE

határozata
miniszterek kinevezésérõl

Az Alkotmány 33. § (4) bekezdése alapján a miniszter-
elnök javaslatára

dr. Molnár Lajost

egészségügyi miniszterré,

Gráf Józsefet

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszterré,

dr. Kóka Jánost

gazdasági és közlekedési miniszterré,

dr. Szekeres Imrét

honvédelmi miniszterré,

dr. Petrétei Józsefet

igazságügyi és rendészeti miniszterré,

dr. Persányi Miklóst

környezetvédelmi és vízügyi miniszterré,

dr. Göncz Kingát

külügyminiszterré,
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dr. Szilvásy Györgyöt

a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszterré,

dr. Hiller Istvánt

oktatási és kulturális miniszterré,

dr. Lamperth Mónikát

önkormányzati és területfejlesztési miniszterré,

dr. Veres Jánost

pénzügyminiszterré,

Kiss Pétert

szociális és munkaügyi miniszterré

kinevezem.

Budapest, 2006. június 9.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2006. június 9.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: V-1/2676/2006.

Közlemény

A gazdasági és közlekedési miniszter
34/2006. (VI. 8.) GKM

rendelete
a dohányreklámra vonatkozó tilalom alóli felmentés

eljárási szabályairól*

* A rendelet a Magyar Közlöny 69. számában jelent meg.

Pályázati felhívás

A Vas Megyei Önkormányzat Közgyûlése
pályázatot hirdet

a Vas Megyei Sportigazgatóság
igazgatói állásának betöltésére

Pályázati feltételek:

– az intézmény alaptevékenységének megfelelõ szak-
irányú felsõfokú végzettség,

– legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– kiemelkedõ szakmai tevékenység,
– büntetlen elõélet,

Elõnyt jelent:

– a sport területén szerzett vezetõi, menedzseri gyakor-
lat.

A pályázat tartalmazza:

– a pályázó adatait is felsoroló részletes szakmai élet-
rajzot,

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok
másolatát,

– a pályázó eddigi szakmai munkájának bemutatását,
ismertetését,

– az intézmény irányítására, mûködtetésére vonatkozó
vezetõi programot,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Az állás betöltése: 2007. január 1-jétõl legfeljebb öt év
meghatározott idõre szóló kinevezéssel

Bérezés a Kjt. alapján, megegyezés szerint.

A pályázat benyújtása:

A megjelenéstõl számított 30 napon belül, ajánlott kül-
deményként, postai úton, a Vas Megyei Önkormányzat
Közgyûlése elnökének címezve: 9700 Szombathely, Ber-
zsenyi tér 1. címre kell eljuttatni a dokumentációt.

A pályázattal kapcsolatos tájékoztatást a Vas Megyei
Önkormányzati Hivatal Mûvelõdési és Sport Titkárságán
– 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1. Tel.: (94) 515-750;
fax: (94) 515-758; e-mail: muv.sport.titk@vasmegye.hu
és kozmuv.csop@vasmegye.hu lehet kérni.

A pályázat elbírálása a benyújtási határidõ lejártát kö-
vetõen a Vas Megye Önkormányzata Közgyûlésének dön-
tése alapján történik.

Szombathely, 2006. május 26.

Markó Péter s. k.,
a Vas Megyei Önkormányzat Közgyûlésének elnöke
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Közhasznúsági jelentés

A Magyar Motoros Vizisport Szövetség
2005. évi közhasznúsági jelentése

1. A Szakszövetség fontosabb adatai

A Szakszövetség neve: Magyar Motoros Vízisport Szövetség
A Szakszövetség rövidített neve: MMVSZ
Jogállása: Országos Sportági Szakszövetség kiemelkedõen közhasznú szervezet
Székhelye: 1155 Budapest, Dembinszky u. 1.
Alapító okirat kelte: 2001. 03. 31.
Közhasznú szervezetté minõsítése: 2001. 03. 06.
Közhasznú tevékenysége: 1997. évi CLVI tv. 26. § C/14 : Sport
Tevékenységét megkezdte: 1930.
Bejegyzõ végzés száma: 16.Pk.60.146/2001/1.
Bejegyzés kelte 2001. 03. 06.
Nyilvántartási sorszám: Fõvárosi Bíróság 26
Statisztikai azonosító: 18160673-9262-549-01
Adóigazgatási szám: 18160673-2-42
Bankszámlaszám: K&H Bank Rt. 10400023-00212270-00000000
A Szakszövetség mûködési területe: Magyar Köztársaság
A Szakszövetség határozatlan idõre alakult.

A Szakszövetség Szakági Országos Sportszövetségei:
– Magyar Motorcsónak Szövetség (MMSZ) Székhelye: 2400 Dunaújváros, Sport u. 5.,

képviselõje: Feil János elnök
Tevékenysége: motorcsónak sport

– Magyar Jet-Ski Szövetség (MJSSZ) Székhelye: 1155 Budapest, Dembinszky u. 1.,
képviselõje: Czeller Béla elnök
Tevékenysége: jet-ski sport

A Szakszövetség jogutódja az 1930-ban alapított Budapesti Motoros Yacht Klubnak, az 1948-ban létrehozott Orszá-
gos Társadalmi Motorcsónak Szövetségnek, az 1957-ben megalakult Magyar Motorcsónak Szövetségnek, melyet
1996.12.11-i hatállyal az OTSH 33/1997. sorszám alatt vett köztestületi nyilvántartásba, mely 1999.12.11-én névváltoz-
tatással vette fel jelenlegi nevét.

A Szakszövetség mûködése felett a törvényességi felügyeletet az Ügyészség gyakorolja.
A Szakszövetség alapító tagja a Nemzeti Sportszövetségnek.
A Szakszövetség tagja az AGFIS tagsággal rendelkezõ Nemzetközi Motorcsónak Szövetségnek (UIM).

A Szakszövetség fõ tevékenysége: Egyéb sporttevékenység (9262’03), motorcsónak, jet-ski sport
A Szakszövetség taglétszáma 2005. december 31-én: 35 sportszervezet

A Szakszövetség képviselõje: dr. Sándor Péter elnök, aki egyszemélyben jogosult a közhasznúsági jelentés aláírására.

2. A Szakszövetség 2005. évi közhasznú tevékenységét ismertetõ szakmai beszámoló

A Szakszövetség 2005. éve mind a versenyzõi létszám növekedése, mind az elért nemzetközi versenyzõi eredmények,
s a hazai, címmel felruházott versenyek lebonyolításának szempontjából is kiemelkedõ volt.

A 2005. évi taglétszám: 35, versenyzõi létszám: 241 volt.
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2.1. Magyar Jet-Ski Szövetség 2005. évi szakmai beszámolója:

A 2005. évet, Szövetségünk 14 éves fennállásának évét az eddigi legeredményesebbnek könyvelhetjük el, az országos
bajnokságban nívós, izgalmas versengés folyt a dobogós helyezésekért való küzdelemben, az EB, VB eredményekkel
versenyzõink történelmet írtak: 6 VB - EB érmet és további 4 értékes VB, EB pontszerzõ helyet szereztek.

A versenyzõi létszámunk ez évben növekedett, fõként az utánpótlás novice kategóriákban.
A 2005. évi statisztika: 136 versenyzõ (2004-ben 125), ebbõl 39 pro-expert (2004-ben 36)

97 novice (2004-ben 89)
A szövetség taglétszáma jelenleg: 20 klubunk van.
Szövetségünk 2005. évben 6 versenyt rendezett meg, 5 Országos Bajnoki futamot és a STAR Kupát.

2005. évi UIM világbajnokság végeredménye

Nõi runabout Runabout Nõi ski Nõi slalom

1. Pala Tünde
3. Sümegi László
4. Vágott András

6. Pelei Erzsébet 7. Pelei Erzsébet

2005. évi UIM Európa-bajnokság végeredménye

Runabout rally jet Runabout superstock Runabout stock

1. Vágott András
2. Vass László

3. Vágott András
5. Ónodi Attila

2. Vass László

2005. év versenyzõje megosztottan: Vágott András, Sümegi László, Vass László
2005. év felfedezettje: Pala Tünde

2.2. A Magyar Motorcsónak Szövetség 2005. évi szakmai beszámolója:

Taglétszám:

Szövetségünk a 2005. évben 15 szakosztályt jegyzett. Versenyzõi létszám: 105, ebbõl nemzetközi gyorsasági ver-
senyzõi licencet váltott 27 versenyzõ.

A Magyar Motorcsónak Szövetség a korábbi elért eredményei alapján ismételten kiérdemelte, hogy különbözõ kate-
góriákban Világ- és Európa-bajnokságot rendezhessen.

Hazai és nemzetközi versenyek:

Sportdiplomáciai sikernek könyvelhetõ el, hogy a Szlovák és a Magyar Motorcsónak Szövetség, egy szerzõdés kere-
tében együttmûködési megállapodást írt alá, közös versenyek megrendezésére. Így a Magyar Bajnokságot 4 verseny al-
kalmával hirdettük meg, az alábbi helyszíneken:

– május: Pozsony
– július: Ercsi
– augusztus: Nimnica
– szeptember: Dunaújváros

A Magyar Bajnokságot JT-250, T-550, S-850, OSY-400 kategóriában hirdettük meg. A Magyar Bajnokságon felül
meghirdettük a Szlovák-Magyar Barátság kupasorozatot OSY-400, 0-350, JT-250, T-550, T-850, S-850 kategóriákban,
melynek összetett pontszámai alapján év végén hirdettünk bajnokokat. A közös versenyrendezések sikeresnek mondha-
tók, a versenyzõi létszám megnövekedett a T-850 kategóriában. A magyarországi versenyhelyszíneken, a Magyar Baj-
nokságokon kívül megrendezésre került május 14–15. Dunaújvárosban F500-F4 VB futam. A versenyt a MMSZ és a
DVSC közösen rendezte. A következõ világverseny színhelye Ercsi július 9–10. F250 VB. A júliusban lezajlott ese-
ményre 9 ország 20 versenyzõje nevezett. A harmadik helyszín július 16–17. Szeged, ahol hosszú idõ után F500 VB,
F125 EB futamot rendeztünk a Fõnix Motorcsónak Klubbal. Szeptember 10–11-én Dunaújvárosban T850 és S550 EB
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rendezése került lebonyolításra. A versenyt lebonyolító Magyar Motorcsónak Szövetség és a rendezõ egyesületek, a ko-
rábban megszokott igen jó minõsítést kaptak az UIM helyszíni megfigyelõjétõl. A hazai rendezésû világversenyeken kí-
vül versenyzõink szép számmal indultak Európa-bajnoki és Világbajnoki futamsorozatokon, ahol bizonyították, hogy
technikai tudásuk és lelkesedésük eredményeként szinte minden kategóriában a világ élbolyában vannak.

Vb, Eb-eredmények

Világbajnokság Európa Bajnokság

2. Bodrogvölgyi Richárd FORMULA-4 1. Gõsy Gergely T-850
7. Kovács László FORMULA-4 2. Bodor Péter F-500

3. Ifj. Sándor Péter T-850
3. Tábori Áron JT-250

2.3. A Szakszövetség környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenysége
A Szakszövetség kiemelt figyelmet fordít a környezetszennyezõ tevékenység elkerülése érdekében. Hivatalos verse-

nyein, edzésein a verseny elõtti gépátvételnél kötelezõ mûszeres ellenõrzésnek vetik alá az összes versenygépet, mivel
kizárólag ólommentes benzinnel lehet vízre menni. A gépátvétel során ellenõrzésre kerül a teljes üzemanyagrendszer
zártsági (csövek, bilincsek, tartály, stb.) állapota. Az ólommentes benzinhez kizárólag rövid idõ alatt lebomló, növényi
alapanyagú olajat lehet használni. Az edzéseken és versenyeken zajszintmérõ berendezéssel mérésre kerül a versenygé-
pek zajkibocsátása. 23 m távolságból mérve max. 86 dB zajszint a megengedett, ennél magasabb zajszint esetén a ver-
senyzõ kizárásra kerül a versenybõl. Fenti rendkívül szigorú szabályok betartása eredményeként a Szakszövetség ren-
dezvényein semmilyen környezetszennyezõ tevékenység nem fordult elõ.

3. A Szakszövetség 2005. évi pénzügyi-számviteli beszámolója

A Szakszövetség 2005. évben eredményesen gazdálkodott.

1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás 37 959 E Ft
1/a Alapítói támogatás 2 000 E Ft
1/b Központi költségvetési támogatás 6 139 E Ft
1/e Egyéb támogatás 29 820 E Ft
2. Tagdíjból származó bevétel 80 E Ft
3. Egyéb bevétel 176 E Ft

Összes közhasznú tevékenység bevétele: 38 215 E Ft

1. Anyag jellegû ráfordítások 4 429 E Ft
1/a Saját anyagjellegû ráfordítások 4 254 E Ft
1/b Átterhelt anyagjellegû ráfordítások 175 E Ft
2. Értékcsökkenés 7 E Ft
3. Egyéb ráfordítás 34 147 E Ft
3/a MMSZ és sportklubjai részére pénzügyi támogatás 29 247 E Ft
3/b MJSSZ részére pénzügyi támogatás 4 900 E Ft
4. Pénzügyi mûveletek ráfordítása 14 E Ft

Közhasznú tevékenység ráfordításai 38 597 E Ft
Adózás elõtti eredmény –382 E Ft
Adózott eredmény –382 E Ft

A fõbb mérlegadatok:

A mérleg eszköz és forrás oldalának egyezõ végösszege: 649 E Ft.

A források értéke 649 E Ft, ebbõl:
– saját tõke: 649 E Ft
– kötelezettségek: 0 E Ft
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Az eszközök értéke: 649 E Ft, ebbõl:
– tárgyi eszközök: 0 E Ft
– követelések: 571 E Ft (522 E Ft APEH áfa-visszaigénylés, 49 E Ft MSH RT bérleti díj kaució)
– pénzeszközök: 78 E Ft

ÖSSZEFOGLALÁS

A Szakszövetség a 2005. évi beszámolási idõszakban eredményesen mûködött, közhasznú bevételét az elõzõ évihez
képest 53%-kal növelte, 38.215 E Ft-ra. Mérleg szerinti eredménye – 382 E Ft veszteség volt, mely csupán technikai jel-
legû, mivel a Nemzeti Sportszövetségtõl pályázaton elnyert 500 E Ft támogatás 2004. 12. 31-én folyt be a szakszövetség
bankszámlájára, s ezt 2005. elején utalta tovább a két szakági szövetség részére. A veszteség miatt saját tõkéje 649 E
Ft-ra csökkent.

A mérleg eszköz és forrásoldalának egyezõ végösszege: 649 E Ft.
Likviditási helyzete jó, egész év során fizetõképes volt, semmilyen tartozása, adótartozása nincsen. Az év során szak-

ági szövetségei által elért hazai, nemzetközi eredményeivel, kiforrott versenybírói karával megfelel a kiemelkedõen köz-
hasznú országos sportági szakszövetséggel szemben támasztott követelményeknek.

4. Költségvetési támogatás felhasználása

A költségvetési támogatás 2005. évi összege 6.139 E Ft volt az NSH-tól, ebbõl 1.692 E Ft a Szakszövetség mûködési
költségeire került felhasználásra, a fennmaradó összeget: 1.650 E Ft-ot a Magyar Jet-Ski Szövetség, 2.797 E Ft-ot a Ma-
gyar Motorcsónak Szövetség részére utalta át.

A Nemzeti Sportszövetségtõl sporteszköz beszerzésére kiírt pályázaton a Szakszövetség 500 E Ft támogatási összeget
nyert el, mely 2004. 12. 31-én folyt be a Szakszövetség bankszámlájára, ebbõl 2005-ben 250 E Ft-ot a Magyar Jet-Ski
Szövetségnek és 250 E Ft-ot a Magyar Motorcsónak Szövetségnek utalt át címzett támogatásként.

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

A Szakszövetség 34.147 E Ft összegû cél szerinti juttatást teljesített szakági szövetségei részére:

a Magyar Motorcsónak Szövetség és sportszervezetei részére: 29 247 E Ft pénzügyi támogatást,
a Magyar Jet-Ski Szövetség részére: 4 900 E Ft pénzügyi támogatást.

6. Központi költségvetési szervtõl, elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatások mértéke

Nemzeti Sporthivatal 6139 E Ft
– Mûködési támogatás 5446 E Ft
– Eredményességi támogatás 693 E Ft

7. A Szakszövetség vezetõ tisztségviselõinek nyújtott juttatások értéke

A Szakszövetség 2005. évben tisztségviselõi részére semmilyen kifizetést nem eszközölt, a tisztségviselõk társadalmi
munkában, díjazás nélkül végezték feladatukat.

Jelen közhasznúsági jelentés tervezetét elfogadta a Szakszövetség elnöksége 2006. április 11-i ülésén. A közhasznú-
sági jelentést a Szövetség 2006. április 28-i mérlegzáró rendes közgyûlése K-2006-I/2. sz. határozatával egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (30 igen szavazattal) elfogadta.

Budapest, 2006. április 28.
Dr. Sándor Péter s. k.,

elnök
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A Magyar Evezõs Szövetség és az Evezõs Sport Utánpótlásért Alapítvány
(1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3.)

2005. évi mérlege

Magyar Evezõs Szövetség
Statisztikai számjel: 18158603-9261-549-01

Közhasznú beszámoló eredménylevezetése Adatok E Ft-ban

Sorszám A tétel megnevezése Elõzõ év
Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

a b c d e

1 1 Közhasznú tevékenység bevétele 111 599 85 527

2 2 Közhasznú célra kapott támogatás 81 602 56 502

3 3 ebbõl: egyéb kapott támogatás 0 5 000

4 4 ebbõl: államháztartástól kapott támogatás 81 602 51 502

5 5 Pályázati úton elnyert és egyéb támogatás 9 300 1 490

6 6 Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel 18 482 22 395

7 7 Tagdíjból származó bevétel 1 617 1 796

8 8 Egyéb bevétel 598 3 344

9 9 Vállalkozási tevékenység bevétele 1 099 0

10 10 Összes bevétel 111 599 85 527

11 11 Közhasznú tevékenység költségei 100 005 85 222

12 12 Vállalkozási tevékenység költségei 0 0

13 13 Összes költség 100 005 85 222

14 14 Adózás elõtti eredmény 11 594 305

15 15 Adófizetési kötelezettség 0 0

16 16 Tárgyévi eredmény 11 594 305

Tájékoztató adatok Adatok E Ft-ban

Sorszám A tétel megnevezése Cél szerint Vállalk. Összesen

b c d e

1 I. Személyi jellegû ráfordítások 9 915 0 9 915

2 bérköltség 9 081 0 9 081

3 megbízási díjak 671 0 671

4 tiszteletdíjak 64 0 64

5 személyi jellegû egyéb költségek 99 0 99

6 személyi jellegû költségek közterhei 0 0 0

7 II. Anyagjellegû ráfodítások 44 394 0 44 394

8 III. Értékcsökkenési leírás 3 165 0 3 165

9 IV. Egyéb költségek és ráfordítások 27 122 0 27 122

10 V. Nyújtott támogatások 626 0 626

11 Összes költség 85 222 0 85 222
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Eszközök (aktívák) Adatok E Ft-ban

Sorszám A tétel megnevezése Elõzõ év
Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

a b c d e

1 A) Befektetett eszközök 73 285 0 62 676
2 I. Immateriális javak 12 6
3 II. Tárgyi eszközök 73 273 62 670
4 III. Befektetett pénzügyi eszközök
5 B) Forgóeszközök 15 208 0 16517
6 I. Készletek
7 II. Követelések 9 962 7 943
8 III. Értékpapírok
9 IV. Pénzeszközök 5 246 8 574

10 C) Aktív idõbeli elhatárolások 0
11 Eszközök összesen 88 493 0 79 193

Források (passzívák) Adatok E Ft-ban

Sorszám A tétel megnevezése Elõzõ év
Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

a b c d e

12 D) Saját tõke 60 071 0 72 481
13 I. Induló tõke
14 II. Tõkeváltozás 60 207 72 176
15 III. Tárgyévi eredmény 11 594 305
16 E) Céltartalékok
17 F) Kötelezettségek 2 658 0 4 632
18 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
19 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 4 914 4 632
20 G) Passzív idõbeli elhatárolások 11 778 2 080
26 Források összesen 74 507 0 79 193

2006. március 26.
a társ. szerv. vezetõje (képviselõje)
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Evezõs Sport Utánpótlásért Alapítvány
Statisztikai számjel: 18076152

Közhasznú beszámoló eredménylevezetése Adatok E Ft-ban

Sorszám A tétel megnevezése Elõzõ év
Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

a b c d e

1 A) Alapítványi tevékenység bevétele 138 654
2 B) Vállalkozási tevékenység bevétele 130
3 C) Összes bevétel 138 784
4 D) Alapítványi tevékenység költségei 758 173
5 ebbõl: értékcsökkenés 23 59
6 E) Vállalkozási tevékenység költségei 0
7 F) Összes költség 758 173

14 G) Tárgyévi eredmény –620 611

2006. április 2.
az alapítvány vezetõje (képviselõje)
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

címû kétkötetes kiadványt.

1867-tõl történelmi hagyomány és a parlamentarizmus lényeges eleme, hogy az országgyûlésnek felelõs
kormányzat legfontosabb céljait és feladatait cselekvési programba foglalja. E programok átfogó képet ad-
nak egy-egy idõszakban az ország helyzetérõl, politikájának irányáról, célkitûzéseirõl, ezért jelentõs törté-
nelmi, politikai és jogi forrásanyagot képeznek. Keresésük eddig hosszú idõt igényelt, ugyanis ezek az
alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.
A hiánypótló mû, amely a Miniszterelnöki Hivatal és az Országgyûlési Könyvtár munkatársainak közös gon-
dozásában jelent meg, azért is úttörõ vállalkozás, mert történelmünk utolsó másfél évszázadának kormány-
programjait – 2002-vel bezárólag – teljességre törekedve, szöveghûen publikálja a széles körû nyilvánosság
számára.
A parlamentben elhangzott és másutt fellelhetõ programszövegek, illetve adataik mellett számos egyéb tény-
anyag (a kormányfõk korabeli fotói, születési–halálozási adatai, a kormányok mûködési ideje, tagjainak
pontos névsora és a miniszteri változások idõpontjai) is hozzáférhetõ a két vaskos kötetben. A mû használatát
Romsics Ignác történésznek az összes eddigi magyar kormány mûködésérõl áttekintést nyújtó, színvonalas
bevezetõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mutatói segítik.
A könyv joggal számíthat a közélet szereplõinek, a politikai, jogi és történeti kutatásnak, a felsõoktatás okta-
tói és hallgatói karának, továbbá a közmûvelõdési intézmények és a nagyközönség érdeklõdésére is.
A kötetek megrendelhetõk a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. címén
(postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357.) vagy a 318-6668 faxszámán.

Példányonként megvásárolható a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

címû kétkötetes, 1728 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 9975 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszá-
mára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként a

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 személyesen megvásárolható a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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
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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 megvásárolható a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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 a

LEX-ICON § 3.0
kiadványát, amely a

Választójogi Jogszabályok Gyûjteményét
tartalmazza.

A Választójogi Jogszabályok Gyûjteménye – a LEX-ICON § 1.0 (Önkormányzati Jogszabályok Gyûjteménye)
és a LEX-ICON § 2.0 (Közigazgatási Eljárások Jogszabályainak Gyûjteménye) korábbi kiadványok nyomdokain halad-
va és a felsõoktatási képzéshez segítséget nyújtva – a módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza az ország-
gyûlési képviselõk és az Európai Parlament tagjainak megválasztásához szükséges hatályos jogszabályokat. A kötet
öt részbõl és függelékbõl áll.

Az elsõ részben az országgyûlési képviselõk választásával összefüggésben az Alkotmány, a pártok mûködésérõl
és gazdálkodásáról szóló törvény, az országgyûlési képviselõk választásáról, illetve a jogállásukról szóló törvények,
az országgyûlési képviselõi választásokkal kapcsolatos eljárási szabályok és egyéb jogszabályok, határozatok rendel-
kezéseit közöljük. A második rész az Európai Parlament tagjainak megválasztásáról szóló törvény fõbb rendelkezéseit
tartalmazza. A harmadik rész az Országos Választási Bizottságnak az országgyûlési képviselõi választásokkal össze-
függésben a Magyar Közlönyben 1998–2006. között közzétett állásfoglalásait, míg a negyedik rész az Alkotmánybíróság
által 1990–2005. között hozott és a témával összefüggõ, a Magyar Közlönyben közzétett elvi jelentõségû határozatait adja
közre. Az ötödik rész a Legfelsõbb Bíróságnak 1998–2005. között hozott választójogi eseti döntéseit mutatja be. A Füg-
gelék a 2006. évi országgyûlési választások szempontjából jelentõs adatokat (egyéni és területi választókerületi adatok,
országgyûlési egyéni választókerületek adatai, területi választási bizottságok és irodák adatai).

A kiadványt nemcsak az egyetemi, fõiskolai hallgatók a tanulmányaikhoz, hanem a választási bizottságok tagjai (szava-
zatszámláló bizottság, helyi választási bizottság, országgyûlési egyéni választókerületi választási bizottság, területi
választási bizottság, Országos Választási Bizottság) és a választási irodák munkatársai is haszonnal forgathatják
választással kapcsolatos munkájukhoz. A tematikusan rendszerezett jogszabálygyûjtemény megfelelõ segédeszközt
jelenthet a kutatók, a választójog iránt érdeklõdõk számára is.

A könyv személyesen megvásárolható a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÉS

Megrendeljük a LEX-ICON § 3.0 Választójogi Jogszabályok Gyûjteménye kiadványt (ára: 4950 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
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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 Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban
(tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû kötetét. Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ
megtorlás során kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után sem-
missé nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást szenvedett jogá-
szokon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi, ügyészi és ügyvédi kart,
valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben értelmezhetõ „har-
madik” hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette kutatócsoport, Kahler Frigyes,
Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ – jelentésében feltárja egyfelõl a
Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika összefüggéseit, másfelõl az 1944 de-
cembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi jogászsággal szembeni infernót, az eseten-
ként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû párthatározatokon alapult, különbözõ jellegû atroci-
tásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb részletekbe
menõ – feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini birodalom, hanem a
hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem engedték a végrehajtó és törvényho-
zó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását? Hogyan torzították el a magyarországi jogászság
hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a politikai rendõrség, majd az Államvédelmi Hatóság nem
csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és ügyvédi kar tagjainak életébe? A szerzõk megállapításait, kutatásuk
összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet támasztja alá.
A könyv személyesen megvásárolható a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 9996 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon be-
lül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a
fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás


