
TARTALOMJEGYZÉK

A Kor mány ren de le tei

A Kor mány 149/2006. (VII. 21.) Korm. ren de le te egyes or szá gos ha tás kö rû ál lam igaz ga tá si szer vek meg szün te té sé rõl és jog utód lá sá ról.. 98

A Kor mány 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren de le te az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl.................... 98

Az Or szág gyû lés ha tá ro za ta

Az Or szág gyû lés 26/2006. (VI. 27.) OGY ha tá ro za ta az Or szág gyû lés bi zott sá ga i nak lét re ho zá sá ról, tiszt ség vi se lõ i nek és tag ja i nak meg -

vá lasz tá sá ról szó ló 14/2006. (V. 31.) OGY ha tá ro zat mó do sí tá sá ról .................................................................................................... 106

A Köz tár sa sá gi El nök ha tá ro za ta

A Köz tár sa sá gi El nök 133/2006. (VII. 11.) KE ha tá ro za ta ál lam tit kár ki ne ve zé sé rõl (kivona tos köz lés) .................................................. 106

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kor mány 1070/2006. (VII. 21.) Korm. ha tá ro za ta a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény ha tá lya alá tar to zó szer -

vek jegy zé ké rõl szó ló 1085/2004. (VIII. 27.) Korm. ha tá ro zat mó do sí tá sá ról...................................................................................... 106

A Kor mány 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro za ta az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo -

kat meg ala po zó in téz ke dé sek rõl (ki vo na tos köz lés) .............................................................................................................................. 107

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Mi nisz ter el nök 37/2006. (VI. 30.) ME ha tá ro za ta a Nem ze ti Sport hi va tal el nö ké nek fel men té sé rõl ..................................................... 107

A Mi nisz ter el nök 41/2006. (VII. 7.) ME ha tá ro za ta szak ál lam tit kár ki ne ve zé sé rõl (ki vo na tos köz lés)...................................................... 107

Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter uta sí tá sa

Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter 2/2006. (MK 94.) ÖTM uta sí tá sa az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um

Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá nak ki adá sá ról (kivona tos köz lés)................................................................................................. 108

Köz le mények

A Me zõ Fe renc Sport köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira ta (mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet ben)................................................................. 118

A Wes se lé nyi Mik lós Sport köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira ta (mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet ben) ....................................................... 122

Pá lyá za ti fel hí vás

A Fej ér Me gyei Ön kor mány zat El lá tó Szer ve ze té nek pá lyá za ti fel hí vá sa a Ve len cei-ta vi Ví zi Sport is ko la és Sza bad idõ Köz pont igaz ga -

tói ál lás he lyé re ...................................................................................................................................................................................... 129

XXI. ÉVFOLYAM 7–8. SZÁM ÁRA: 882 Ft 2006. au gusz tus 25.

A NEMZETI  SPORTHIVATAL  HIVATALOS  LAPJA



A Kormány rendeletei

A Kormány
149/2006. (VII. 21.) Korm.

rendelete
egyes országos hatáskörû államigazgatási szervek

megszüntetésérõl és jogutódlásáról

A Kormány egyes, a kormányzati irányítás korszerûsí-
tésével megszûnõ, országos hatáskörû államigazgatási
szervek feladatainak további ellátása érdekében az aláb-
biakat rendeli el:

1. §

(1) A Kormány
a) a Magyar Turisztikai Hivatalt,
b) a Nemzeti Sporthivatalt,
c) az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalt, valamint
d) az Országos Területfejlesztési Hivatalt

(a továbbiakban együtt: Hivatalok)
2006. július 31. napjával megszünteti.

(2) A Hivatalok általános jogutódja – a (3) bekezdésben
foglaltak kivételével – az Önkormányzati és Területfej-
lesztési Minisztérium.

(3) Az Országos Területfejlesztési Hivatal jogutódja
a) a ROP és INTERREG irányító hatóságok által kö-

tött, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek a 130/2006.
(VI. 15.) Korm. rendelet szerinti feladatköre és mûködése
körében létrejött polgári jogi, támogatási, közbeszerzési és
foglalkoztatási szerzõdések tekintetében,

b) a Strukturális Alap Képzõ Központ (SAKK) feladat-
köre és mûködése körében létrejött szerzõdések tekinteté-
ben, valamint

c) a Pályázati Információs Központ (PIK) feladatköre
és mûködése körében létrejött szerzõdések tekintetében
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.

2. §

(1) Ahol rendelet Magyar Turisztikai Hivatalt, Nemzeti
Sporthivatalt, Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalt, Or-
szágos Területfejlesztési Hivatalt, Nemzeti Területfejlesz-
tési Hivatalt, vagy Magyar Terület- és Regionális Fejlesz-
tési Hivatalt említ, ott az Önkormányzati és Területfejlesz-
tési Minisztériumot kell érteni.

(2) Ahol rendelet ROP és INTERREG irányító hatósá-
got, Strukturális Alap Képzõ Központot (SAKK), Pályá-
zati Információs Központot (PIK) említ, ott a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökséget kell érteni.

3. §

(1) Ez a rendelet 2006. július 31-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalról szóló
135/2003. (VIII. 29.) Korm. rendelet, az Országos Lakás-
és Építésügyi Hivatalról szóló 135/2003. (VIII. 29.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 361/2004. (XII. 26.) Korm.
rendelet, az Európai Unióhoz történõ csatlakozás kapcsán
szükséges egyes építésüggyel kapcsolatos kormányrende-
letek módosításáról szóló 121/2004. (IV. 29.) Korm. ren-
delet 22. § (2) bekezdése, a településtervezési és az építé-
szeti-mûszaki tervezési, valamint az építésügyi mûszaki
szakértõi jogosultság szabályairól szóló 104/2006.
(IV. 28.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése;

b) a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal-
ról szóló 195/2003. (XI. 28.) Korm. rendelet, a Magyar Te-
rület- és Regionális Fejlesztési Hivatalról szóló 195/2003.
(XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 41/2005.
(III. 10.) Korm. rendelet, az egyes kormányrendeletek mó-
dosításáról szóló 274/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. §
a) pontja, valamint a területrendezési hatósági eljárásokról
szóló 134/2005. (VII. 14.) Korm. rendelet 9. §-ának (4) be-
kezdése;

c) a Magyar Turisztikai Hivatalról szóló 296/2004.
(X. 28.) Korm. rendelet;

d) a Nemzeti Sporthivatalról szóló 297/2004. (X. 28.)
Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Sporthivatal felügye-
letének változásával összefüggésben szükséges, valamint
egyes sporttárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
171/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet 1. §-a és 8. §-ának
a) pontja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
168/2006. (VII. 28.) Korm.

rendelete
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter

feladat- és hatáskörérõl

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meg-
állapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
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35. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított feladat-
körében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
(a továbbiakban: miniszter) a Kormány

a) helyi önkormányzatokért,
b) sportpolitikáért,
c) katasztrófák elleni védekezésért,
d) köziratok kezelésének szakmai irányításáért,
e) területfejlesztésért és területrendezésért,
f) a településfejlesztésért és településrendezésért,
g) építésügyért,
h) turizmusért,
i) a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért (a továb-

biakban együtt: lakásügy),
j) választójogi és népszavazási szabályozásért,
k) választások és népszavazások lebonyolításáért,
l) közigazgatás-szervezésért

felelõs tagja.

2. §

A miniszter az e rendeletben és más jogszabályokban,
valamint a Kormány határozataiban meghatározott fel-
adatkörében

a) javaslatot készít a Kormány közpolitikájára;
b) elõkészíti a törvények és a kormányrendeletek terve-

zeteit, közremûködik az e rendeletben meghatározott
hatásköröket érintõ, más tárca fõfelelõsségébe tartozó kor-
mányzati koncepciók, döntések kidolgozásában;

c) elõkészíti a Kormány és a köztársasági elnök határo-
zatait;

d) felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki;
e) kezdeményezi és elõkészíti a nemzetközi szerzõdé-

seket, megköti a nemzetközi szerzõdésnek nem minõsülõ
tárca-megállapodásokat;

f) felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a kül-
kapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben;

g) a Kormány határozatában megállapított rend szerint
gondoskodik az Európai Unió intézményeinek tagállami
kormányzati részvétellel mûködõ döntéshozó és dön-
tés-elõkészítõ tevékenysége keretében képviselendõ kor-
mányzati álláspont elõkészítésérõl és annak az Európai
Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel
mûködõ döntés-elõkészítõ fórumokon való képviseletérõl;

h) a Kormány határozatában megállapított rend szerint
képviseli a Kormányt az Európai Unió Tanácsában;

i) gondoskodik – a statisztikáról szóló törvényben meg-
határozottak szerint – a feladat- és hatáskörével kapcsola-
tos statisztikai információrendszer kialakításáról, mûköd-
tetésérõl és fejlesztésérõl;

j) közremûködik a nemzeti fejlesztési terv elkészítésé-
ben és megvalósulásának nyomon követésében;

k) gondoskodik a tulajdonosi (vagyonkezelõi, alapítói)
joggyakorlás körében jelentkezõ teendõk ellátásáról, a
Szervezeti és Mûködési Szabályzatban részletezettek
szerint.

3. §

A miniszter a helyi önkormányzatokért, a sportpoliti-
káért, a katasztrófák elleni védekezésért, az építésügyért, a
lakásügyért, a turizmusért, a területfejlesztésért és terület-
rendezésért, a településfejlesztésért és településrendezé-
sért, továbbá a közigazgatás-szervezésért való felelõssége
körében gondoskodik az oktatási és továbbképzési felada-
tok, továbbá a külön jogszabályban megállapított szak-
képesítések, szakmagyakorlási tevékenységek tekinteté-
ben a hatáskörébe utalt feladatok ellátásáról, biztosítja a
képzések összhangját a kormányzati tervekkel, progra-
mokkal, továbbá részt vesz a feladat- és hatáskörébe tar-
tozó szakterületeket érintõ képzési, szakképzési célok
meghatározásában.

4. §

A miniszter
a) a helyi önkormányzatokért való felelõssége körében

elõkészíti különösen
aa) a helyi önkormányzatokról;
ab) a polgármester, a fõpolgármester, a megyei köz-

gyûlés elnöke (a továbbiakban együtt: polgármester),
továbbá – a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszterrel
együttmûködve – a jegyzõ, a fõjegyzõ (a továbbiakban
együtt: jegyzõ) jogállásáról;

ac) a helyi önkormányzati képviselõk jogállásáról;
ad) a helyi önkormányzatok társulásairól;
ae) a helyi önkormányzatok központi és decentralizált

fejlesztési, valamint vis maior támogatásáról;
af) a helyi önkormányzati tulajdonról, illetve vagyon-

gazdálkodásról;
ag) a közigazgatási hivatalok mûködésérõl;
b) a sportpolitikáért való felelõssége körében elõkészíti

különösen a sportról és az egyes sport célú ingatlanok
tulajdoni helyzetének rendezésérõl;

c) a katasztrófák elleni védekezésért való felelõssége
keretében felel a polgári védelemért és a tûz elleni védeke-
zésért, e körben elõkészíti különösen

ca) a katasztrófák elleni védekezés egységes irányítási
rendszerének kialakításáról és mûködtetésérõl;

cb) a polgári védelem feladatairól, szervezetérõl, mû-
ködésérõl, az állampolgárok és szervezetek polgári védel-
mi kötelezettségérõl;

cc) a tûz elleni védekezéssel kapcsolatos feladatokról;
cd) az ipari balesetek megelõzésérõl és elhárításáról,

valamint az országhatáron túli hatással járó ipari balesetek
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nemzetközi értesítési és kölcsönös segítségnyújtási rend-
szerérõl;

ce) az infrastruktúra kritikus elemeivel kapcsolatos fel-
adatokról;

d) a köziratok kezelésének szakmai irányításáért való
felelõssége körében elõkészíti a köziratok kezelésérõl;

e) a területfejlesztésért és területrendezésért való fele-
lõssége körében elõkészíti különösen

ea) a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl;
eb) az Országos Területrendezési Tervrõl, a Balaton

Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervérõl, valamint
a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérõl;

ec) a központi államigazgatási szervek területfejlesz-
téssel és területrendezéssel kapcsolatos feladatairól;

ed) a kedvezményezett térségek besorolásáról;
ee) a területfejlesztési koncepciókról, programokról és

a területrendezési tervekrõl;
ef) a vállalkozási övezetekrõl;
eg) a területfejlesztési önkormányzati társulások mû-

ködésérõl;
eh) a területfejlesztés intézményei törvényességi fel-

ügyeletérõl;
ei) a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsola-

tos információs rendszerrõl, adatszolgáltatás rendjérõl;
ej) a területfejlesztést szolgáló forrásokról;
ek) a területrendezés szakmai követelményeirõl;
el) a címzett és céltámogatásokról;
em) a kistérségi megbízottakról;
f) a településfejlesztésért és településrendezésért való

felelõssége körében elõkészíti különösen
fa) a településfejlesztésrõl és településrendezésrõl;
fb) a településfejlesztési koncepciókról, programokról

és a településrendezési tervekrõl;
fc) a településfejlesztéssel és településrendezéssel kap-

csolatos információs rendszerrõl, adatszolgáltatás rend-
jérõl;

fd) a településfejlesztést szolgáló forrásokról;
fe) a településrendezés szakmai követelményeirõl;
ff) a településtervezésrõl;
fg) a településüzemeltetésrõl;
fh) egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (temet-

kezés, kéményseprõ-ipari közszolgáltatás);
fi) a hátrányos helyzetû településekrõl;
g) az építésügyért való felelõssége körében elõkészíti

különösen
ga) az épített környezet alakításáról és védelmérõl;
gb) építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatok-

ról;
gc) az építményekrõl és építési tevékenységrõl;
gd) a területi és fõépítészi tevékenységrõl;
ge) az építészeti-mûszaki tervezésrõl, tervpályázatról;
gf) az építési mûszaki ellenõri tevékenységrõl;
gg) az életvédelmi és kettõs rendeltetésû létesítmé-

nyekrõl;
h) a turizmusért való felelõssége körében elõkészíti

különösen

ha) a turizmusról;
hb) az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl;
hc) az utazási és utazást közvetítõ szerzõdésrõl;
hd) a falusi és agroturizmusról;
i) a lakásügyért való felelõssége körében elõkészíti

különösen
ia) a lakásügyrõl;
ib) a társasházról, lakásszövetkezetrõl, lakásokról;
ic) az állami lakás célú támogatásokról;
j) a választójogi és népszavazási szabályozásért való

felelõssége körében elõkészíti különösen
ja) az országgyûlési és a helyi önkormányzati képvise-

lõk és polgármesterek, a kisebbségi önkormányzati képvi-
selõk, valamint az európai parlamenti képviselõk választá-
sáról;

jb) az országos és helyi népszavazásról;
jc) a választási eljárásról;
k) a közigazgatás-szervezésért való felelõsség körében

elõkészíti a közigazgatási hatósági eljárás általános szabá-
lyairól
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatal-
mazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

5. §

(1) A miniszter a helyi önkormányzatokért való felelõs-
sége körében

a) mûködteti a Duna Palota és Kiadót,
b) közremûködik a közigazgatási hivatalok – mint a

Kormány területi szervei – irányításában.

(2) A miniszter a sportpolitikáért való felelõssége körében
a) irányítja
aa) a Testnevelési és Sportmúzeumot,
ab) a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézetet,
ac) a Nemzeti Sportközpontokat;
b) biztosítja a Nemzeti Sporttanács mûködését.

(3) A miniszter a katasztrófák elleni védekezésért való
felelõssége körében

a) irányítja az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazga-
tóságot;

b) mûködteti
ba) az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszert,
bb) a Nemzeti Helyzetértékelõ Központot;
c) felügyeli a Nemzetközi Radiológiai Adatcsere Köz-

pontot.

(4) A miniszter a területfejlesztésért és területrendezé-
sért való felelõssége körében

a) irányítja a Területpolitikai Kormányzati Hivatalt;
b) mûködteti
ba) a Magyarországi Régiók Brüsszeli Irodáját,
bb) az Országos Területfejlesztési Tanácsot.

(5) A miniszter a turizmusért való felelõssége körében
mûködteti a Regionális Idegenforgalmi Bizottságokat és
az Országos Idegenforgalmi Bizottságot.
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(6) A miniszter az építésügyért való felelõssége körében
törvényességi felügyeletet gyakorol a Magyar Mérnöki
Kamara és a Magyar Építész Kamara felett.

6. §

(1) A miniszter a helyi önkormányzatokért való felelõs-
sége körében

a) kezdeményezi a Kormánynál az Alkotmánnyal
ellentétesen mûködõ helyi önkormányzati képviselõ-tes-
tület feloszlatását;

b) kezdeményezi a Kormánynál az Alkotmánnyal
ellentétesen mûködõ kisebbségi önkormányzati testület
feloszlatását a szociális és munkaügyi miniszterrel együtt-
mûködve;

c) elõkészíti az ország területének közigazgatási tago-
zódásával, illetõleg a területszervezéssel kapcsolatos, az
Országgyûlés és a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó
döntéseket;

d) kialakítja az önkormányzati érdekszövetségekkel
való kapcsolattartás és egyeztetés rendjét, biztosítja a fele-
lõsségi körébe tartozó önkormányzati feladatok egyezteté-
sét, összehangolását;

e) az önkormányzati érdekszövetségek javaslatának
kikérését követõen kijelöli az Európa Tanács Helyi és
Regionális Önkormányzatok Kongresszusa magyar dele-
gációjának tagjait;

f) összehangolja a polgármester, a jegyzõ, a képvi-
selõ-testület hivatalának ügyintézõje által ellátott, az
államigazgatási feladatok ellenõrzésére irányuló tevé-
kenységet;

g) ellátja a helyi önkormányzatok törvényességi ellen-
õrzésének szakmai irányítását;

h) ellátja a kisebbségi önkormányzatok törvényességi
ellenõrzése szakmai irányítását a szociális és munkaügyi
miniszterrel együttmûködve;

i) közremûködik – a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 96. § c) pontjában meghatáro-
zott – felelõsségi körében az igazságügyi és rendészeti
miniszter a közterület-felügyelettel kapcsolatos szabályo-
zási feladatai ellátásában, valamint gondoskodik a közte-
rület-felügyelettel kapcsolatos kormányzati feladatok ellá-
tásáról.

(2) A miniszter a helyi önkormányzatokért való felelõs-
sége keretében, a helyi önkormányzatok gazdálkodásával
kapcsolatos feladatkörében

a) ellátja – a pénzügyminiszterrel együttesen – a köz-
ponti költségvetés elõkészítésébõl és végrehajtásából,
valamint a zárszámadásból adódó, helyi önkormányzato-
kat és a helyi kisebbségi önkormányzatokat érintõ kor-
mányzati teendõket, és szervezi az azok megalapozásához
szükséges információszolgáltatást;

b) összehangolja a helyi önkormányzatok és a helyi
kisebbségi önkormányzatok mûködésével összefüggõ fej-
lesztés, tervezés és gazdálkodás kormányzati feladatait;

c) részt vesz a helyi önkormányzatok és a helyi kisebb-
ségi önkormányzatok gazdálkodása pénzügyi szabályozá-
sának kidolgozásában, a feladatok végrehajtásának szer-
vezésében;

d) közremûködik a helyi önkormányzatokat megilletõ
normatív költségvetési hozzájárulásokra és támogatások-
ra, valamint a központi adókból részesedés mértékére és az
elosztás módjára vonatkozó javaslatok elõkészítésében;

e) elõsegíti az önkormányzati finanszírozási rendszer
továbbfejlesztését, különös tekintettel a társult feladatel-
látás, így a többcélú kistérségi társulások ösztönzésére;

f) összehangolja – a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 96. § c) pontjában meghatáro-
zott – felelõsségi körében az önkormányzati kötelezõ fel-
adatok differenciált telepítésével összefüggõ ágazati dön-
téseket, valamint közremûködik a pénzügyminiszter ezzel
összefüggõ finanszírozási feladatai ellátásában;

g) elõsegíti, hogy a helyi önkormányzatok sikeresen
vehessék igénybe az európai uniós támogatásokat;

h) mûködteti a helyi önkormányzati vagyonkatasztert;
i) közremûködik a helyi önkormányzatok tulajdonát,

vagyoni helyzetét érintõ állami döntések elõkészítésében;
j) közremûködik a helyi önkormányzatok és intézmé-

nyeik számviteli, továbbá az államháztartási mérlegrend-
szerbe illeszkedõ pénzügyi információs rendszerének ki-
dolgozásában, mûködtetésében;

k) részt vesz a helyi önkormányzatok kötelezõ feladat-
és hatáskörének ellátásához szükséges anyagi feltételek
vizsgálatában;

l) közremûködik az ágazati és térségi fejlesztési prog-
ramok helyi önkormányzatokat érintõ részének kidolgozá-
sában;

m) gondoskodik a központi költségvetésnek a tárca
fejezetében meghatározott önkormányzati fejlesztési és
vis maior támogatások finanszírozásáról, elszámolási
rendjérõl, valamint az ezt elõsegítõ információs rendszer
mûködtetésérõl.

(3) A miniszter a közigazgatás-szervezésért való fele-
lõssége körében, a Kormány területi szerveivel kapcsola-
tos feladatkörében

a) szakmai irányítást gyakorol a közigazgatási hivatal
vezetõjének a dekoncentrált szervek tekintetében gyako-
rolt ellenõrzési tevékenysége felett;

b) ellenõrzi a közigazgatási hivatalok mûködését;
c) a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszterrel

együttmûködve, a közigazgatási hivatalok útján összehan-
golja a több ágazatot érintõ, közigazgatással kapcsolatos
kormányzati feladatok területi végrehajtását;

d) gondoskodik a több megyét érintõ, illetve a fõváros
közigazgatási határán túlterjedõ területi koordinációs fel-
adatok ellátásáról;

e) elõkészíti a közigazgatási hatósági eljárás általános
szabályait, gondoskodik az általános eljárásjogi szabályo-
zás hatályosulásának vizsgálatáról;
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f) javaslatot készít – a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszterrel együttmûködve – a kistérségi és regionális
közigazgatási intézményrendszer átalakítására;

g) az érintett miniszterekkel együttmûködve kialakítja
és mûködteti az egységes közigazgatási hatósági statiszti-
kai rendszert.

7. §

(1) A miniszter a sportpolitikáért való felelõssége körében
a) javaslatot tesz a Kormány részére a sporttal kapcso-

latos kormányzati koncepciókra, programokra, összehan-
golja az érintett miniszterek sporttal kapcsolatos tevékeny-
ségét;

b) közremûködik az aktív, mozgásgazdag szabadidõ-
töltéssel, az egészségmegõrzéssel és -fejlesztéssel, vala-
mint az egészségügy területén a megelõzéssel összefüggõ
állami feladatok végrehajtásában;

c) segíti az önkormányzatok sporttal kapcsolatos,
sportigazgatási és sportszervezési feladatainak megvaló-
sulását, végrehajtását;

d) állami, önkormányzati és vállalkozói források bevo-
násával gondoskodik a sportlétesítményekkel (sportingat-
lanokkal) kapcsolatos fejlesztési és rekonstrukciós progra-
mokról;

e) az országos sportági szakszövetségekkel, országos
sportági szövetségekkel, valamint az e célra létrehozott
intézményeivel együttmûködve gondoskodik sportágfej-
lesztési és mûhelytámogatási programok kidolgozásáról és
megvalósításáról, az utánpótlás-nevelés támogatásáról, a
nemzeti válogatottak felkészülésének támogatásáról, a
fogyatékosok sportjával összefüggõ állami feladatok ellá-
tásáról, valamint az illetékes miniszterekkel együttmûkö-
désben – az esélyegyenlõség biztosítására is figyelem-
mel – koncepciókat alkot a szabadidõ-, a gyermek- és ifjú-
sági sportnak, a nõk és családok sportjának, a fogyatéko-
sok sportjának, az idõsek (seniorok) sportjának a hátrá-
nyos helyzetû társadalmi csoportok sportjának, a köz- és
felsõoktatás sportjának fejlesztésére, támogatására;

f) kapcsolatot tart és együttmûködik a civil sportigaz-
gatás szervezeteivel, valamint a sport területén mûködõ
egyéb érdekképviseleti szervekkel;

g) a nevelési, oktatási intézményekben a közoktatási
törvény által szabályozott fizikai állapotfelmérés kivételé-
vel összehangolja, illetõleg feladat- és hatáskörében mû-
ködteti a lakosság – elsõsorban a gyermekek és a fiatalok –
fizikai állapotának sport célú felmérését és értékelését
szolgáló mérõ, értékelõ, statisztikai és információs rend-
szert.

(2) A miniszter a sporttal kapcsolatos feladatainak ellá-
tása során az érintett miniszterekkel együttmûködik:

a) a lakosság egészségi állapotának megõrzésével, a
sportegészségügyi rendszer és a sportorvosi hálózat mû-

ködtetésével és fejlesztésével, valamint a népegészségügyi
program megvalósításával;

b) a tiltott teljesítményfokozó szerek elleni küzdelem-
mel;

c) a sport nevelõ és integráló funkcióit kihasználva,
értékeit képviselve a káros szenvedélyek elleni fellépéssel,
káros szenvedélyektõl mentes életre neveléssel;

d) a felnõttképzés sportot érintõ szabályozásával,
továbbá a fogyatékos személyek társadalmi életben való
részvételét elõsegítõ támogatások és szolgáltatások meg-
teremtésével, a szabadidõ hasznos eltöltését szolgáló
programok megvalósításával, a teljesítményen alapuló
sporttevékenység társadalmi elismerésének támogatá-
sával;

e) a sporthuliganizmus elleni küzdelemmel, valamint
a sportrendezvények biztonságos lebonyolításával;

f) az oktatási rendszerben folyó testnevelés feladatai-
nak meghatározásával, a szakképzés sportot érintõ szabá-
lyozásával, a testkulturális felsõfokú képzések képesítési
követelményeinek kidolgozásával, valamint a köz- és a
felsõoktatásban részt vevõk egészséges életmódja és sza-
badidõ sportolása feltételeinek kialakításával;

g) a sport eszközrendszerén keresztül a társadalom
megújításának segítségével, a közösségi kohézió fejleszté-
sével
összefüggõ kormányzati teendõk ellátásában.

8. §

A miniszter a katasztrófák elleni védekezéssel kapcso-
latos felelõssége körében

a) irányítja a polgári védelemmel összefüggõ hatósági
tevékenységet, ellátja a polgári védelem szervezet- és te-
vékenységirányításával kapcsolatos feladatokat;

b) elõkészíti a tûz elleni védekezés állami és önkor-
mányzati feladatával, szervezetével, mûködésével össze-
függõ jogi szabályozást, kialakítja a tûz elleni védekezés
szakmai szabályait, és gondoskodik azok érvényesítésérõl,
ellátja a tûz elleni védekezés szervezet- és tevékenységirá-
nyításával kapcsolatos jogszabályban meghatározott fel-
adatokat;

c) szakirányítást és szakmai felügyeletet gyakorol az
önkormányzatok és a gazdálkodó szervezetek tûzvédelmi
tevékenysége felett;

d) elõkészíti – az Országos Atomenergia Hivatal fõ-
igazgatójával együttmûködve – a nukleáris baleset-elhárí-
tási nemzeti politikát érintõ kormányzati döntéseket, és
koordinálja a kormányzati szervek nukleáris baleset-elhá-
rítással kapcsolatos felkészülésének feladatait;

e) biztosítja a RODOS valósidejû nukleáris baleset-
elhárítási döntéstámogató rendszer, valamint a Nemzet-
közi Radiológiai Adatcsere Központ mûködési feltételeit,
kapcsolatot tart az európai adatcsere központokkal;
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f) ellátja a NATO Felsõszintû Polgári Veszélyhelyzet
Tervezési Bizottságának (SCEPC) szerveivel való kapcso-
lattartást;

g) ellátja a polgári veszélyhelyzeti tervezéssel össze-
függõ feladatokat;

h) ellátja a Kormányzati Koordinációs Bizottság elnöki
teendõit;

i) közremûködik a rendvédelmi szervek hivatásos állo-
mányának szolgálati jogviszonyával és társadalombiztosí-
tási ellátásával kapcsolatos jogi szabályozás elõkészítésé-
ben;

j) közremûködik a polgármesterek, jegyzõk katasztrófa-
védelmi felkészítésének szervezésében,

k) koordinálja a kritikus infrastruktúrával kapcsolatos
feladatok ellátását;

l) irányítja és felügyeli a katasztrófavédelmi és tûzvé-
delmi szakmai képzés és továbbképzés rendszerét és szer-
veit;

m) közremûködik a polgári válság-, katasztrófa- és
veszélyhelyzeti irányítási rendszer továbbfejlesztésében;

n) irányítja a védelmi igazgatás – feladat- és hatáskö-
rébe tartozó – egyes feladatainak ellátásában részt vevõ
szervek értesítésével összefüggõ tevékenységeket.

9. §

(1) A miniszter a minõsített iratok kivételével a közira-
tok kezelésének szakmai irányításáért való felelõssége
körében

a) ellenõrzi az iratkezelési szabályzatban foglaltak
végrehajtását a központi államigazgatási szerveknél;

b) jóváhagyja a Magyar Országos Levéltárral egyetér-
tésben a központi államigazgatási szervek egyedi iratkeze-
lési szabályzatait, valamint az általuk készített egységes
iratkezelési szabályzatok, továbbá irattári mintatervek ki-
adásakor – az oktatási és kulturális miniszterrel közösen –
egyetértési jogot gyakorol;

c) évente értékeli, a közlevéltárak ellenõrzési tapaszta-
latait is felhasználva, a közfeladatokat ellátó szervek irat-
kezelésének helyzetét, az elektronikus iratkezelésre tör-
ténõ áttérés tapasztalatait;

d) részt vesz az iratkezelésért felelõs és az iratkezelést
végzõ személyek szakmai képzésével, továbbképzésével
kapcsolatos koncepciók kidolgozásában;

e) évente részletes szakmai tájékoztatót készít a közfel-
adatot ellátó szervek részére, az interneten a nyilvánosság
részére folyamatos tájékoztatást nyújt az egységes iratke-
zelés gyakorlati végrehajtásának tapasztalatairól;

f) az elektronikus iratkezelés fokozatos bevezetéséhez
szükséges informatikai feltételrendszer megteremtése
érdekében

fa) folyamatosan gyûjti, rendszerezi és elemzi a közfel-
adatot ellátó szervek iratkezelésének informatikai feltétel-
rendszerére, infrastruktúrájára vonatkozó adatokat;

fb) koordinálja a Kormány által megjelölt stratégiai
célok és a rendelkezésre álló anyagi erõforrások figye-

lembevételével, a központi államigazgatási szervekkel,
valamint – a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszterrel
együttmûködve – a területi és helyi államigazgatási szer-
vek, a polgármesteri hivatalok és a közlevéltárak iratkeze-
lése, informatikai feltételrendszerének, infrastruktúrájá-
nak megteremtésére irányuló fejlesztési tervek elkészí-
tését,

fc) javaslatokat dolgoz ki a Miniszterelnöki Hivatalt
vezetõ miniszterrel együttmûködve az fb) pontban nem
szereplõ közfeladatot ellátó szervek iratkezelése informa-
tikai feltételrendszerének fejlesztésére.

(2) A miniszter a minõsített iratok kivételével a jóváha-
gyott fejlesztési tervek, valamint az iratkezeléshez fûzõdõ
szakmai, ügyviteli és levéltári érdekek együttes figye-
lembevételével

a) kezdeményezi az iratkezeléshez alkalmazandó be-
meneti/kimeneti és kommunikációs adatformátumokat
meghatározó nemzeti, illetve nemzetközileg elfogadott
szabványok és ajánlások kiválasztását, adaptálását;

b) meghatározza, rendszerbe foglalja és közzéteszi
mindazokat az iratkezeléshez szükséges kísérõ adatokat
(metaadatokat), amelyek az iratkezelés során keletkeznek,
meghatározza ezek egységes elnevezését, lehetséges adat-
tartalmát, megengedett forrásait, leírásuk módját és azt
folyamatosan karbantartja;

c) figyelemmel kíséri az iratkezelési informatikai rend-
szerek és eszközök alkalmazhatóságát, azok tanúsításával
kapcsolatos követelményeket, elemzéseket végeztet, a
szabályozásban folyamatosan követi a technológiai fejlõ-
dés adta lehetõségeket, és gondoskodik a tanúsítás köve-
telményeinek folyamatos korszerûsítésérõl;

d) részletes ajánlásokat fogalmaz meg az iratkezelési
rendszerekre vonatkozóan a közigazgatásban használható
kommunikációs követelményekre, a hagyományos és
elektronikus iratkezelésben használható formátumokra,
anyagokra és ezek minõségi elõírásaira vonatkozóan;

e) részletes ajánlásokat fogalmaz meg a minisztériu-
mok irattári terveinek egységesítése érdekében.

10. §

A miniszter a területfejlesztésért és területrendezésért
való felelõssége körében

a) irányítja a területfejlesztési koncepciók és progra-
mok, továbbá területrendezési tervek rendszerének kiala-
kítását, mûködését;

b) elõkészíti az ország területi folyamatainak alakulá-
sáról és a területfejlesztési politika érvényesülésérõl szóló
országgyûlési beszámolót;

c) kidolgozza a területfejlesztési támogatások és a
decentralizáció irányelveit, a kedvezményezett térségek
besorolásának feltételrendszerét, a területfejlesztést szol-
gáló pénzügyi eszközök felhasználásának szabályait,
javaslatot tesz a területfejlesztést szolgáló központi és tér-
ségi pénzeszközök arányára;
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d) kidolgozza a vállalkozási övezetek létrehozásának
és mûködésének szabályait, javaslatot tesz vállalkozási
övezetek kijelölésére;

e) közremûködik a regionális és megyei területfejlesz-
tési tanácsok munkájában, ellátja az Országos Területfej-
lesztési Tanácsban való részvétellel és a Tanács mûködé-
sével kapcsolatos feladatokat, összehangolja a központi
közigazgatási szervek területfejlesztéssel összefüggõ
tevékenységét, biztosítja a területfejlesztés ágazati és terü-
leti szereplõi közötti koordinációt;

f) az országos, a kiemelt térségi és a megyei területren-
dezési tervek összhangjának megteremtése érdekében
szakmai szempontból állást foglal a megyei területrende-
zési tervekrõl;

g) segíti a terület- és regionális fejlesztést érintõ kutatá-
si elemzõ tevékenységet, e körben együttmûködési megál-
lapodásokat köt, támogatja a kutatási-fejlesztési feladatok
ellátását;

h) kialakítja és mûködteti a terület- és regionális fej-
lesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs és
adatszolgáltatási rendszert;

i) szakmai irányítást gyakorol a területi fõépítészek
területfejlesztéssel, valamint területrendezéssel össze-
függõ feladatainak ellátása felett, különös tekintettel
államigazgatási szervként végzett hatósági feladataikra,
továbbá ellátja a másodfokú területrendezési hatósági fel-
adatokat, koordinálja a Területi Fõépítészi Hivatalok tevé-
kenységét;

j) ellátja a területfejlesztési tanácsok törvényességi fel-
ügyeletének szakmai irányítását;

k) javaslatot tesz a Kormány képviselõjére a Balaton
Fejlesztési Tanácsban, a Budapesti Agglomerációs Fej-
lesztési Tanácsban és a regionális fejlesztési tanácsokban;

l) összehangolja a Balatonnal kapcsolatos összkor-
mányzati feladatokat, részt vesz a Balatoni Tárcaközi
Bizottság tevékenységében;

m) közremûködik a területi marketing tevékenység
kormányzati feladatainak ellátásában;

n) összehangolja a területfejlesztési célokat és önkor-
mányzati fejlesztéseket közvetlenül szolgáló hazai pénz-
ügyi források pályázati rendszerben történõ felhasználá-
sát, gondoskodik a pályázati rendszer kialakításáról, elõ-
készítésérõl, és nyilvántartást vezet a pályázatokról;

o) mûködteti a közvetlen terület- és a területi önkor-
mányzati fejlesztési célokat szolgáló decentralizált pályá-
zati rendszert;

p) elemzi a térségi fejlesztési folyamatokat, egybeveti
azokat a gazdaságpolitikai és környezetgazdasági célok-
kal, gondoskodik az azokkal összefüggõ kormányzati
intézkedések hatásvizsgálatainak elkészítésérõl;

q) elõkészíti, kidolgozza és mûködteti a területfejlesz-
tés intézmény-rendszerének (regionális, megyei, kistér-
ségi) korszerûsítésével és szakmai felügyeletével kapcso-
latos feladatokat;

r) kidolgozza és megvalósítja a területfejlesztés intéz-
mény-rendszerének központi finanszírozását, továbbá

s) felügyeli és szakmailag irányítja a kistérségi hálózat
munkáját;

t) koordinálja a regionális fejlesztési és határ menti
operatív programok tervezését.

11. §

A miniszter a településfejlesztésért és településrendezé-
sért való felelõssége körében

a) külön jogszabályban foglaltak szerint végsõ szakmai
véleményt ad a települések településrendezési eszközeirõl
azok megállapítása elõtt;

b) segíti a településrendezést érintõ kutatási elemzõ
tevékenységet, támogatja a kutatás-fejlesztési feladatok
ellátását;

c) szakirányítást és szakmai felügyeletet gyakorol a
területi fõépítészek településrendezéssel összefüggõ fel-
adatainak ellátása felett;

d) szakmailag irányítja a közigazgatási hivatalok veze-
tõinek a települési önkormányzatok településrendezési
tevékenysége feletti törvényességi ellenõrzését;

e) kialakítja és mûködteti a településfejlesztéssel és
településrendezéssel kapcsolatos információs és adatszol-
gáltatási rendszert;

f) közremûködik a települési marketing tevékenység
kormányzati feladatainak ellátásában;

g) gondoskodik a földtani veszélyhelyzet megelõzésé-
vel és elhárításával kapcsolatos pályázati rendszer mûköd-
tetésérõl;

h) elemzi a településfejlesztési folyamatokat, egybe-
veti azokat a területfejlesztési, gazdaságpolitikai és kör-
nyezetgazdasági célokkal, gondoskodik az azokkal össze-
függõ kormányzati intézkedések hatásvizsgálatainak elké-
szítésérõl;

i) gondoskodik a településüzemeltetés, illetve kommu-
nális ellátás körébõl egyes helyi közszolgáltatások (temet-
kezés, kéményseprõ-ipari közszolgáltatás) ellátásának
szakmai irányításáról és az ellátás szakmai követelményei
meghatározásáról.

12. §

A miniszter az építésügyért való felelõssége körében
a) javaslatot tesz az építésügyi stratégiai koncepciók és

programok megalapozására, érvényesíti a Kormány épí-
tésügyi politikáját és képviseli azokat a civil társadalom-
mal, a szakmai és társadalmi szervezetekkel való kapcso-
lattartás során;

b) közremûködik az építésüggyel kapcsolatos országos
kutatási-fejlesztési, nevelési, oktatási, képzési koncepciók
kidolgozásában;

c) elõsegíti – az oktatási és kulturális miniszter, vala-
mint a természetvédelemért felelõs miniszter bevonásá-
val – az építészeti kultúra megõrzését, fenntartható fejlesz-
tését és védelmét, ennek keretében országos kutatási, mû-
szaki fejlesztési, valamint oktatási-nevelési programokat
dolgoztat ki és mûködtet;
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d) egyetértési jogot gyakorol az oktatási és kulturális
miniszterrel a régészeti lelõhelyek védetté nyilvánítása és
a védettség megszüntetése ügyében, továbbá a Világörök-
ség Magyar Nemzeti Bizottság munkájában és a világ kul-
turális és természeti örökségének védelmérõl szóló, az
Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális
Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán
Párizsban, 1972. november 16-án elfogadott Egyezmény
végrehajtásában;

e) részt vesz az akadálymentes épített környezet alakí-
tásával összefüggõ feladatok megvalósításában;

f) közremûködik a közigazgatási hivatalok építésfel-
ügyeleti és jogalkalmazási tevékenységének ellenõrzé-
sében;

g) ellátja a hatáskörébe utalt minõségügyi, termékbiz-
tonsági, tanúsítási, minõségbiztosítási, hatósági felügye-
leti feladatokat, az áruk és szolgáltatások biztonságára
vonatkozó szabályozási feladatokat, közremûködik a nem-
zeti szabványok kidolgozásában;

h) közremûködik a kiemelkedõ építészeti és régészeti
emlékek országos védettségûvé nyilvánításában, illetve a
védettség megszüntetésében;

i) gondoskodik az építésügy körébe tartozó hatósági
nyilvántartási rendszer kialakításáról és mûködtetésérõl;

j) javaslatot tesz az energia- és anyagtakarékos építési
hulladékot újrahasznosító környezetbarát építés feladatai-
val összefüggõ, az épületek energiaellátásával, az épület-
gépészettel, épületvillamossággal kapcsolatos pályázatok
tartalmára, továbbá az építõipart, építõanyag-ipart érintõ
állami támogatások, pályázatok kiírásával, lebonyolításá-
val kapcsolatos feladatok ellátására;

k) összehangolja és szakmailag irányítja az építésügyi
és az építésfelügyeleti hatóságok tevékenységét;

l) egyetértési jogot gyakorol a más miniszter hatásköré-
be tartozó sajátos építményfajták, valamint a mûemlék-
védelem alatt álló építményekre vonatkozó szabályozás
kialakítása tekintetében;

m) ellátja az építési termékek és felvonók megfelelõsé-
gével, a felvonók és mozgólépcsõk létesítésével és mû-
ködtetésével kapcsolatos feladatokat;

n) ellátja az építészeti kultúra fejlesztésével és a helyi
építészeti örökség megóvásával, valamint a tervtanácsok-
kal kapcsolatos feladatokat.

13. §

A miniszter a turizmusért való felelõsségi körében
a) kidolgozza a turizmusirányítás cél-, eszköz- és

intézményrendszerét, fejlesztési stratégiáját, ehhez kap-
csolódóan a marketing koncepciót, turisztikai támogatási
rendszert, továbbá az ezekkel kapcsolatos döntési javas-
latokat;

b) közremûködik az európai uniós támogatásokkal
megvalósuló turisztikai programok kidolgozásában, vala-
mint szakmai véleményezésében;

c) kialakítja és mûködteti a turizmus kormányzati irá-
nyítási és intézményrendszerét;

d) összehangolja az európai uniós tagságból adódó kor-
mányzati turisztikai feladatok, a turizmus fejlesztését szol-
gáló nemzetközi programok végrehajtását, valamint köz-
remûködik az európai uniós tagsággal összefüggõ kor-
mányzati kapcsolatok szervezésében, elõsegíti a két- és
többoldalú nemzetközi turisztikai kapcsolatok fejlesz-
tését, továbbá részt vesz a multilaterális és regionális nem-
zetközi turisztikai szervezetek munkájában;

e) irányítja a belföldi és nemzetközi turisztikai marke-
tingtevékenységet;

f) együttmûködik az érintett miniszterekkel a gyerme-
kek és a fiatalok iskolán kívüli szabadidõtöltéséhez kap-
csolódó turisztikai szolgáltatások feltételeinek fejleszté-
sére vonatkozó programok kidolgozásában és végrehaj-
tásában;

g) együttmûködik a szociális és munkaügyi miniszter-
rel az ifjúsági turizmussal kapcsolatos feladatok végrehaj-
tásában;

h) együttmûködik a földmûvelésügyi és vidékfejlesz-
tési miniszterrel az Országos Területfejlesztési Koncep-
cióval összhangban a vidékfejlesztés átfogó közép- és
hosszú távú stratégiájának tervezésében, különös tekintet-
tel a falusi és agroturizmussal kapcsolatos feladatok ellátá-
sára;

i) együttmûködik a gazdasági és közlekedési miniszter-
rel a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt érintõ
szakmai feladatok ellátásában.

14. §

A miniszter a lakásügyért való felelõssége körében
a) gondoskodik a Kormányprogram lakásügyi felada-

tainak megvalósításával kapcsolatos intézkedések elõké-
szítésérõl, végrehajtásáról;

b) mûködteti az állami támogatású lakáspályázati rend-
szert.

15. §

A miniszter a választások és népszavazások lebonyolí-
tásáért való felelõssége körében

a) irányítja és szervezi a választások, valamint az
országos népszavazás lebonyolítását;

b) elkészíti a választások és az országos népszavazások
költségvetését és a fedezet biztosítására vonatkozó javas-
latokat;

c) gondoskodik a korszerû választástechnikai eszközök
kipróbálásáról, kísérleti bevezetésérõl.

16. §

(1) Ez a rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a közfel-
adatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelmé-
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nyeirõl szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-a
az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A köziratok kezelésének szakmai irányításáért fele-
lõs miniszter e feladatkörét a Kormányzati Iratkezelési
Felügyelet útján látja el.”

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Az Országgyûlés határozata

Az Országgyûlés
26/2006. (VI. 27.) OGY

határozata
az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,

tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló
14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról*

Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztség-
viselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006.
(V. 31.) OGY határozat a következõk szerint módosul:

Az Országgyûlés

a Sport- és turisztikai bizottságba

Almássy Kornélt

a bizottság alelnökévé

megválasztja.

Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Hende Csaba s. k., Török Zsolt s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

A Köztársasági Elnök
határozata

A Köztársasági Elnök
133/2006. (VII. 11.) KE

határozata
államtitkárok kinevezésérõl

(Kivonatos közlés)

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.

évi LVII. törvény 46. § (2) bekezdése alapján, a miniszter-
elnök javaslatára

dr. Ujhelyi Istvánt
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

államtitkárává,

2006. július 1-jei hatállyal kinevezem.

Budapest, 2006. július 1.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2006. július 1.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: V-1/2960/2006.

A Kormány határozatai

A Kormány
1070/2006. (VII. 21.) Korm.

határozata
a köztisztviselõk jogállásáról szóló

1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervek
jegyzékérõl szóló 1085/2004. (VIII. 27.) Korm.

határozat módosításáról

A Kormány a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény 73. §-ának (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján a következõ határozatot hozza:

1. A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény hatálya alá tartozó szervek jegyzékérõl szóló
1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat mellékletének
„II. Kormányzati szervek, minisztériumok, nem minisztériu-
mi formában mûködõ központi közigazgatási szervek és te-
rületi, helyi közigazgatási szervek” részében a „Magyar
Turisztikai Hivatal”, a „Nemzeti Sporthivatal”, az „Orszá-
gos Lakás- és Építésügyi Hivatal”, valamint az „Országos
Területfejlesztési Hivatal” szövegrész hatályát veszti.

2. Ez a határozat 2006. július 31-én lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

106 SPORTÉRTESÍTÕ 7–8. szám

*A határozatot az Országgyûlés a 2006. június 26-i ülésnapján fogadta el.



A Kormány
2118/2006. (VI. 30.) Korm.

határozata

az államháztartás hatékony mûködését elõsegítõ
szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó

intézkedésekrõl

(Kivonatos közlés)

Az államháztartás – konvergencia követelményeknek is
megfelelõ – egyensúlyi helyzetének megalapozásához
szükséges rövid és hosszabb távú intézkedések keretében,
a közfeladat-ellátás hatékony szervezeti kereteinek kiala-
kítása érdekében a Kormány a következõket határozza:

6. A Kormány az alábbi területeken szükségesnek tart-
ja vizsgálat elvégzését és javaslat kidolgozását a hatéko-
nyabb mûködés feltételeinek megteremtése érdekében:

q) közhasznú és gazdasági társaságokat, alapítványo-
kat és közalapítványokat érintõen az alábbi irányokkal és
határidõkkel:

– Rendezvénycsarnok Rt. (ÖTM) összevonása a
Magyar Sportok Háza Rt.-vel, végrehajtás: 2007. ja-
nuár 1.;

Felelõs: érintett miniszterek
Határidõ: végrehajtásra vagy annak megkezdésére, il-

letve eltérõ javaslat esetén a Miniszterelnö-
ki Hivatalt vezetõ miniszternek beszámo-
lásra: szöveg szerint

8. A Kormány tudomásul veszi – a korábban megho-
zott döntések alapján – a következõ kht.-k, kft.-k, alapítvá-
nyok és közalapítványok végelszámolását, megszünteté-
sét, illetve privatizálását, és elrendeli a végrehajtásról a
pénzügyminiszter tájékoztatását:

– Sportfólio Kht. (ÖTM), végelszámolással megszün-
tetés,

Felelõs: érintett miniszterek
Határidõ: 2006. augusztus 31., illetve külön határozat

szerint

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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2. számú melléklet a 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozathoz

Alapítványok és közalapítványok átalakítása

Szervezet Intézkedés Végrehajtáés határideje

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

Mezõ Ferenc Közalapítvány Fejezeti kezelésû (központi) költségvetési elõirányzattá alakítás 2007. január 1.

A Miniszterelnök határozatai

A Miniszterelnök
37/2006. (VI. 30.) ME

határozata
a Nemzeti Sporthivatal elnökének felmentésérõl

A Nemzeti Sporthivatalról szóló 297/2004. (X. 28.)
Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében foglalt jogköröm-
ben, az illetékes miniszter javaslatára

dr. Ábrahám Attilát, a Nemzeti Sporthivatal elnökét
e tisztségébõl – 2006. június 30-i hatállyal –

felmentem.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Miniszterelnök
41/2006. (VII. 7.) ME

határozata
szakállamtitkárok kinevezésérõl

(Kivonatos közlés)

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 57. §-ában foglalt jogkörömben,
az illetékes miniszterek javaslatára

Elbert Gábort,

az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium,
szakállamtitkárává

2006. július 1-jei hatállyal kinevezem.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Az önkormányzati és területfejlesztési 
miniszter utasítása 

 
Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter 

2/2006. (MK 94.) ÖTM 
 

u t a s í t á s a 
 

az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
Szervezeti és Működési Szabályzatának 

kiadásáról 
 

(Kivonatos közlés) 
 

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium szervezetéről, irányítási rendjéről és 
működéséről – a miniszterelnök jóváhagyásával – kiadom a következő  
 

u t a s í t á s t. 

 1. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) 
Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az utasítás melléklete 
szerint határozom meg. 

 2. A minisztériumi hivatali szervezetek ügyrendjüket, a Minisztérium hivatali tevékenységét 
segítő szervezetek, a miniszter irányítása alá tartozó önálló szervezetek, továbbá a fővárosi és 
megyei közigazgatási hivatalok a szervezeti és működési szabályzatukat ezen utasítás 
hatályba lépésétől számított 30 napon belül készítsék el, és jóváhagyásra − a Szabályzatban 
meghatározottak szerint – a miniszterhez nyújtsák be. 

 3. A Szabályzat szerint megalakuló, feladatkör szerint illetékes hivatali szervezeteknek az 
utasítás hatálybalépésétől számított 30 napon belül el kell készíteni és be kell nyújtani 
jóváhagyásra: 
 a) a Minisztérium egységes iratkezelési szabályzatát, irattári tervét és iratmintatárát; 
 b) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a fegyveres 
szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 
szerint a Szabályzat kötelező tartalmi elemét képező mellékleteket; 
 c) államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 6. § (3) bekezdése 
alapján készült mellékletet; 
 d) a felügyelet és az ellenőrzés rendjét tartalmazó mellékletet; 
 e) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az államháztartás működési 
rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján készült mellékleteket; 
 f) a Minisztérium két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatainak rendjéről szóló mellékletet; 
 g) a polgári jogi és támogatási szerződések megkötésének rendjét szabályozó mellékletet; 
 h) a Nemzeti Fejlesztési Tervvel kapcsolatos feladatok végrehajtásának rendjét szabályozó 
mellékletet. 
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 4. Ez az utasítás 2006. augusztus 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti: 
 a) a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 29/2002. 
(BK 21.) utasítás – annak 2-15. függelékei kivételével – és az azt módosító 36/2005. (BK 
21.), továbbá 5/2006. (BK 4.) BM utasítás; 
 b) a Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
7/2003. (V. 31.) GyISM utasítás; 
 c) a Nemzeti Sporthivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2005. (SÉ 1.) 
NSH utasítás; 
 d) a Magyar Turisztikai Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2005., 
továbbá az azt módosító 4/2006. MTH Elnöki Utasítás; 
 e) az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal Szervezeti és Működési szabályzatának 
jóváhagyásáról kiadott 10/2005. (XII. 7.) TNM utasítás; 
 f) az Országos Területfejlesztési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról kiadott 
1/2005. (IV. 29.) MTRFH Elnöki Utasítás. 
 

 
 Dr. Lamperth Mónika  s. k., 

önkormányzati és területfejlesztési miniszter 
 
 
 
 
Melléklet a 2/2006. (MK 94.) ÖTM utasításhoz 
 
 

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI 
MINISZTÉRIUM 

SZERVEZETI  ÉS  MŰKÖDÉSI  SZABÁLYZATA 
 

 
IX. Fejezet 

 
A SPORT SZAKÁLLAMTITKÁR 

ÉS A KÖZVETLEN ALÁRENDELTSÉGÉBEN MŰKÖDŐ SZERVEZETEK 
 

41. § 
 
A sport szakállamtitkár: 
 a) felelős a sporttal kapcsolatos fejlesztési stratégia, programok, kormány-előterjesztések, 
jogszabályok kidolgozásáért, azok végrehajtásáért; 
 b) közreműködik a feladatkörébe tartozó költségvetési előirányzat tervezéséről és 
felhasználásáról, az erre vonatkozó időbeli szakszerűségi és törvényességi követelmények 
betartásáról, gyakorolja a feladatkörébe tartozó rendelkezési jogkör; 
 c) közreműködik az 1. számú függelékben szakterületenként kijelölt gazdasági és 
közhasznú társaságokat érintő vagyonkezelői (tulajdonosi) feladatok gyakorlásában; 
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 d) a sportdiplomáciai feladatok körében részt vesz nemzetközi szervezetek, tárcaközi 
bizottságok munkájában, nemzetközi megállapodásokat köt; 
 e) kialakítja és működteti a sport kormányzati irányítási és intézményrendszerét – ideértve 
a regionális sportfejlesztési bizottságokat is – és biztosítja az ehhez szükséges szabályozási és 
egyéb feltételeket. 
 
 

A SPORT SZAKÁLLAMTITKÁR TITKÁRSÁGA 
 

42. § 
 

 (1) A Sport Szakállamtitkár Titkársága a szakállamtitkár közvetlen alárendeltségében 
működő hivatali egység. 
 
 (2) A Titkárság: 
 a) nyilvántartja, tervezi a szakállamtitkár programjait, közreműködik a programok 
szervezésében; ellátja a napi titkársági feladatokat (így különösen érkező küldemények 
átvétele, érkeztetése, iktatása, címzettekhez való eljuttatása, valamint a kimenő küldemények 
továbbítása); 
 b) gondoskodik arról, hogy a közszerepléshez, médiaszerepléshez, tárgyalásokhoz, 
egyeztetésekhez szükséges szakmai anyagok rendelkezésre álljanak; 
 c) végrehajtja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a szakállamtitkár megbízza; 
 d) rendszeresen részt vesz az Országgyűlés Sport- és Turisztikai Bizottsága (a 
továbbiakban: STB) ülésein, és a történtekről tájékoztatja a szakállamtitkárság vezetését. 
 
 

A SPORT FŐOSZTÁLY 
 

43. § 
 

 (1) A Sport Főosztály a szakállamtitkár közvetlen alárendeltségében működő hivatali 
egység. 
 
 (2) A Főosztály a versenysporttal és utánpótlással kapcsolatos feladatkörében: 
 a) gondoskodik a területén működő köztestületek, sportszövetségek, egyesületek, 
közalapítványok működési támogatásáról és figyelemmel kíséri azok működését; 
 b) figyelemmel kíséri a sportszövetségek szakmai tevékenységét és részt vesz a 
meghatározó jelentőségű eseményeiken; 
 c) együttműködik a sportszövetségekkel sportágfejlesztési stratégiáik kialakításában és 
megvalósításában, ellátja a támogatásukkal kapcsolatos feladatokat; 
 d) nyomon követi a versenysport és utánpótlás-nevelés hazai és nemzetközi viszonylatában 
elérhető információkat, részt vesz a programokban; 
 e) ellátja a hazai rendezésű nemzetközi versenyek nyilvántartásával és megrendezésének 
támogatásával kapcsolatos feladatokat; 
 f) részt vesz a kiemelt hazai nemzetközi sportesemények rendezésével kapcsolatos 
koncepció kialakításában; 
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 g) kidolgozza a műhelytámogatások rendjére vonatkozó koncepciót és ellátja az ezzel 
kapcsolatos hivatali feladatokat; 
 h) ellátja az Olimpiai Játékokkal kapcsolatos hivatali feladatokat; 
 i) támogatja a kiemelt nemzetközi versenyeken történő részvételt; 
 j) javaslatot tesz a Papp László Budapest Sportaréna állami napjai elosztására; 
 k) a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézettel együttműködve koordinálja a Sport XXI. 
Utánpótlás-nevelési Programot, és figyelemmel kíséri a program megvalósulását; 
 l) a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézettel együttműködve koordinálja a Héraklész 
Programot, és figyelemmel kíséri a program megvalósulását; 
 m) a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézettel együttműködve kidolgozza a sportiskolai 
rendszer koncepcióját, figyelemmel kíséri a rendszer működését; 
 n) együttműködik a diáksport területén az utánpótlás-nevelési rendszerrel való 
kapcsolódási pontok tekintetében; 
 o) kidolgozza az eredményességi támogatásra vonatkozó rendet, javaslatot tesz a 
jutalmazottak személyére; 
 p) közreműködik a sport területét érintő kitüntetések adományozásával kapcsolatos 
feladatok ellátásában; 
 q) együttműködik a doppingellenes tevékenységgel kapcsolatos feladatok terén, amelynek 
során kapcsolatot tart az Országos Sportegészségügyi Intézettel; 
 r) kapcsolatot tart a Mező Ferenc Sportközalapítvánnyal és ellátja a közalapítvánnyal 
kapcsolatban felmerülő feladatokat, gondoskodik a Mező Ferenc Sportközalapítvány és az 
Ezüstgerely Művészeti Pályázat működésének támogatásáról; 
 s) kapcsolatot tart a Wesselényi Miklós Sportközalapítvánnyal a Gerevich ösztöndíjjal és 
az eredményességi támogatásokkal összefüggő ügyekben; 
 t) működteti a Köztestületi Koordinációs Bizottságot; 
 u) részt vesz a terület kommunikációs programjának, illetve a területhez kapcsolódó 
sportinformatikai rendszernek a kialakításában; 
 v) részt vesz a költségvetési tervezéshez kapcsolódó feladatok ellátásában; 
 w) ellátja a feladatkörébe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok kezelését, nyomon követi 
pénzügyi folyamatait és ellenőrzi azt; 
 x) közreműködik a feladatkörét érintő stratégiai feladatok kidolgozásában és 
végrehajtásában; 
 y) közreműködik a minisztérium ellenőrzési tervének kialakításában; 
 z) részt vesz a szakterületét érintő sportcélú támogatási szerződések elkészítésében. 

 
 (3) A Főosztály a szabadidősporttal kapcsolatos feladatkörében: 
 a) kidolgozza a fogyatékosok sportja, a sportrekreáció, valamint az iskolai testnevelés és a 
diáksport területén végrehajtandó stratégiai feladatokat; 
 b) nyomon követi a sportrekreáció, a fogyatékosok sportja és az iskolai és diáksport hazai 
és nemzetközi viszonylatában elérhető információkat, részt vesz a programokban; 
 c) az a)–b) pontokban meghatározott célok megvalósítása érdekében részt vesz, a 
társadalom széles körű, tudatformáló kommunikációs programjának, archívumának, illetve a 
területhez kapcsolódó sportinformatika rendszer kialakításában; 
 d) gondozza a minisztérium által támogatott programsorozat körébe tartozó eseményeket, 
együttműködik egyéb diák- és szabadidősport rendezvények szervezőivel az épek és 
fogyatékosok sportja tekintetében egyaránt; 
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 e) támogatja a köz- és felsőoktatás sportjának versenyrendszerét, illetve szabadidősport 
eseményeit; kapcsolatot tart az események szervezőivel; 
 f) gondoskodik a szabadidősport és a fogyatékosok sportja területén működő köztestületek, 
a szabadidősport, a diáksport szövetségek és a fogyatékosok sportjának területén működő 
sportszövetségek működésének támogatásáról; 
 g) figyelemmel kíséri a szabadidősport és a fogyatékosok sportja területén működő 
köztestületek, a szabadidősport, diáksport szövetségek és a fogyatékosok sportjának területén 
működő sportszövetségek szakmai tevékenységét és részt vesz a meghatározó jelentőségű 
eseményeiken; 
 h) ellátja a szociálisan hátrányos helyzetűek sportjával, illetve a rétegsportokkal 
kapcsolatos feladatokat; 
 i) ellátja a sport és környezetvédelem területén felmerülő állami feladatokat; 
 j) részt vesz a költségvetési tervezéshez kapcsolódó feladatok ellátásában; 
 k) közreműködik a feladatkörét érintő stratégiai feladatok kidolgozásában és 
végrehajtásában; 
 l) közreműködik a minisztérium ellenőrzési tervének kialakításában; 
 m) nyomon követi a főosztály pénzügyi folyamatait, és részt vesz a tervezési feladatokban; 
 n) nyomon követi a sport területén korábbi években kiírt pályázatokat; 
 o) kapcsolatot tart a Wesselényi Miklós Sportközalapítvánnyal, annak Alapító Okiratában 
foglalt szabadidősporttal kapcsolatos feladatok tekintetében; 
 p) ellátja a Paralimpiai Játékokkal és a Speciális Világjátékokkal kapcsolatos szakmai 
feladatokat; 
 q) ellátja a szabadidősport és a sportturizmus kapcsolatából eredő feladatokat és 
együttműködik az ezen a területen működő további szervezeti egységekkel; 
 r) ellátja a feladatkörébe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok kezelését, nyomon követi 
pénzügyi folyamatait és ellenőrzi azt; 
 s) részt vesz a szakterületét érintő sportcélú támogatási szerződések elkészítésében. 
 
 (4) A Főosztály a sportigazgatási feladatkörében: 
 a) ellátja a területi sportigazgatási rendszerrel kapcsolatos szakmai feladatokat, ennek 
keretében különösen:  
 aa) a szakmai, ágazati stratégiai koncepciókkal összhangban javaslatot tesz a területi 
sportigazgatás szervezeti kereteivel összefüggésben az ellátandó feladatokra, 
 ab) kapcsolatot tart az önkormányzatok sportigazgatási feladatokat ellátó szervezeti 
egységeivel, 
 ac) segíti a sporttal összefüggő területi feladatok ellátását; 
 b) az illetékes szervezeti egység részére szakmai javaslatok megfogalmazásával részt vesz 
a területét érintő jogszabályalkotásban, kormány-előterjesztések előkészítésében, 
államigazgatási egyeztetésében, a szakállamtitkárság szervezeti egységei között koordinálja a 
sport területét érintő jogszabályok tervezetének sportszakmai szempontú véleményezését; 
 c) felvilágosítást nyújt, állásfoglalást készít a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint 
végrehajtási rendeletei és a sport különböző területeinek működését egyébként érintő más 
ágazati jogszabályok értelmezésével kapcsolatos, állampolgároktól, sportszervezetektől, 
sportszövetségektől, sportköztestületektől, sportközalapítványoktól, helyi önkormányzatoktól, 
államhatalmi szervektől, valamint egyéb szervektől érkező megkeresésekre; 
 d) ellátja a Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testület, valamint az azon belül működő 
Terápiás Alkalmazási Kivételek Bizottságának titkársági feladatait; 
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 e) ellátja a Nemzeti Sporttanács titkársági feladatait; 
 f) közreműködik a doppingmegelőzéssel kapcsolatos feladatok ellátásában; 
 g) elkészíti az olimpiai járadék jogosultjának és a járadék mértékének megállapításával 
kapcsolatos I. fokú közigazgatási határozatot; 
 h) elkészíti a „Nemzet Sportolója Cím” adományozásával kapcsolatos I. fokú 
közigazgatási határozatot; 
 i) előkészíti a külföldön szerzett – az ágazat illetékességébe tartozó – sportszakmai 
képesítések honosításával, elismertetésével kapcsolatos miniszteri döntéseket; 
 j) előkészíti a külföldi sportolók magyarországi (munkajogviszony keretében végzendő) 
sporttevékenységéhez szükséges munkavállalói engedélyhez, magyarországi tartózkodáshoz, 
illetve letelepedéshez, valamint a magyar állampolgárság megszerzéséhez kapcsolódó 
miniszteri támogató iratot; 
 k) a szakmai szervezeti egység javaslata alapján előkészíti a kiemelt sportrendezvények 
biztonsági szempontból történő minősítésével kapcsolatos elsőfokú határozatot; 
 l) elkészíti a sport területén jogszabályban előírt szakképesítések megszerzése alóli 
miniszteri felmentésre vonatkozó iratot; 
 m) részt vesz a költségvetési tervezéshez kapcsolódó feladatok ellátásában; 
 n) közreműködik a feladatkörét érintő stratégiai feladatok kidolgozásában és 
végrehajtásában; 
 o) közreműködik a sportinformációs rendszerrel összefüggő szakmai feladatok ellátásában; 
 p) közreműködik a sporttal kapcsolatos pályázati tevékenység ellátásában;  
 q) közreműködik a minisztérium ellenőrzési tervének kialakításában; 
 r) vezeti a sportköztestületek nyilvántartását; 
 s) ellátja a Sportértesítő szerkesztésével, kiadásával és a Szerkesztő Bizottság 
működtetésével kapcsolatot feladatokat. 
 
 (5) A Főosztály a stratégiai és nevelési feladatkörében: 
 a) előkészíti és koordinálja a szakmai koncepciók, fejlesztési programok megalapozását; 
 b) végzi a sportstratégia folyamatos felülvizsgálatát, értékelését, szervezi és végzi annak 
végrehajtásából származó feladatok koordinálását és megvalósítását; 
 c) koordinálja a kiemelt programokkal kapcsolatos sportszakmai feladatokat; 
 d) előkészíti a pályázatok kiírásával, bírálásával, lebonyolításával kapcsolatos 
sportszakmai kritériumrendszert, együttműködve a szakmai és funkcionális szervezeti 
egységekkel; 
 e) együttműködik az Európa Tervhez, nemzeti fejlesztési tervekhez és egyéb kormányzati 
stratégiákhoz való kapcsolódás feltételének kialakításában az egyéb kormányzati és nem 
kormányzati szervezetekkel, kialakítja és koordinálja a szakmai munkát; 
 f) együttműködik a területi és települési szervezeti és irányítási rendszer szereplőivel (a 
területi és települési önkormányzatokkal és háttérintézményeikkel, valamint a sport területén 
tevékenykedő társadalmi szervezetekkel) a sportszakmai koncepciók, kidolgozásában; 
 g) nemzetközi kapcsolatokat tart más országok szakembereivel, társszerveivel, 
szervezeteivel, végzi a közös programlehetőségek kidolgozását, a hazai szervezetek 
ösztönzését, segítését az együttműködés kínálta lehetőségek kihasználásában, szorosan 
együttműködve a szakállamtitkársággal;  
 h) szakmai ajánlásokat dolgoz ki a sportszervezetek, sportszövetségek és sportegyesületek 
működésének támogatási rendjére, annak szakmai kritériumrendszerének kialakítására;  
 i) szakmailag segíti a sportszövetségek stratégiáinak kidolgozását;  
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 j) közreműködik a sportinformációs rendszer kialakításában, működtetésében, sportszakmai 
kritériumrendszerének kidolgozásában, melyek során együttműködik az érintett szervezeti 
egységekkel;  
 k) részt vesz a költségvetési tervezéshez kapcsolódó feladatok ellátásában; 
 l) közreműködik a feladatkörét érintő stratégiai feladatok kidolgozásában és 
végrehajtásában; 
 m) közreműködik a minisztérium ellenőrzési tervének kialakításában; 
 n) figyelemmel kíséri, és javaslatokat dolgoz ki a közoktatás, felsőoktatás sport 
területeihez kapcsolódó kérdésekben; 
 o) figyelemmel kíséri, és javaslatokat dolgoz ki a kapcsolódó szervezeti egységekkel 
együttműködve a sportszakember képzés, átképzés, továbbképzés rendszerét érintő 
kérdésekben, áttekinti a sporthoz kapcsolódó tudásmenedzsment segítségének állami 
lehetőségeit; 
 p) figyelemmel kíséri, és javaslatokat dolgoz ki a kapcsolódó szervezeti egységekkel 
együttműködve a sporttudományt, sportegészségügyet érintő kérdésekben, általános szakmai 
kapcsolatot tart a Magyar Sporttudományi Társasággal, a Magyar Edzők Társaságával, az 
Országos Sportegészségügyi Intézettel; 
 q) rendszeresen áttekinti, és ajánlásokat tesz a sportnak a növekedéshez és 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó kérdéseiben; 
 r) rendszeresen áttekinti és véleményt nyilvánít a szabadidőgazdaság, szabadidősport-
gazdaság, sportmarketing legfontosabb területeit, problémáinak kérdéseiben, javaslatot tesz 
fejlesztésükre; 
 s) áttekinti a humán tárcák stratégiáit, és javaslatokat dolgoz ki komplex, kooperatív 
lehetőségek kialakítására. Tevékenységével keresi a szinergiák megtalálását, kihasználását, a 
hatékonyabb együttműködést; 
 t) segíti a sport területeihez kapcsolódó regionális és kistérségi kooperációt, a hosszú távú 
regionális fejlesztési koncepciók ki- és átdolgozását; 
 u) véleményt nyilvánít és javaslatokat tesz a sport kommunikációjának hatékonyabbá 
tételének kérdésében; 
 v) véleményt nyilvánít és javaslatokat dolgoz ki a sport önkormányzatokhoz, 
területfejlesztéshez, idegenforgalomhoz, illetve turizmushoz kapcsolódó kérdéseiben; 
 w) részt vesz a szakterületét érintő sportcélú támogatási szerződések elkészítésében. 
 
 

A SPORTLÉTESÍTMÉNY-FELJESZTÉSI TITKÁRSÁG 
(osztály) 

 
44. § 

 
 (1) A Sportlétesítmény-fejlesztési Titkárság a szakállamtitkár közvetlen 
alárendeltségében működő, osztály jogállású hivatali egység. 
 (2) A Titkárság: 
 a) ellátja a Kormány, valamint a miniszter által meghatározott kiemelt sportlétesítmény-
fejlesztési programok és projektek tekintetében a kormányzati koordinációs, irányítási és 
koncepcióalkotási feladatokat; 
 b) szakmailag előkészíti a miniszter, a Kormány részére benyújtásra kerülő beszámolókat, 
döntés-előkészítő anyagokat, előterjesztéseket; 
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 c) előkészíti és koordinálja a kormányzati döntéssel determinált kiemelt sportlétesítmény-
fejlesztési feladatokat és projekteket; 
 d) a c) pontban meghatározott feladatok és projektek tekintetében: 
 da) végzi a programmal kapcsolatos kormányzati irányítási, koordinációs, képviseleti és 
érdekérvényesítési feladatokat, 
 db) javaslatot készít elő a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztési programok, projektek 
tekintetében a Kormány részére, 
 dc) irányítja és koordinálja a programban résztvevő háttérintézményeknek, társaságoknak, 
különösen a Nemzeti Sportközpontoknak a programmal kapcsolatos tevékenységét, 
 dd) együttműködik a fővárosi és helyi önkormányzati, illetve államigazgatási szervekkel, 
 de) összehangolja a létesítmény-fejlesztési program és a kiemelt sportlétesítmény-
fejlesztési programok, projektek megvalósításával kapcsolatos feladatokat, 
 df) felügyeli az üzemeltetési feladatokat, gondoskodik a képviseletről az üzemeltetővel 
szembeni eljárásokban, 
 dg) felügyeli a beruházást, előkészíti az üzemeltető kiválasztására kiírt pályázatot, 
valamint felügyeli az üzemeltetési feladatok ellátását, 
 dh) részt vesz a költségvetési tervezéshez kapcsolódó feladatok ellátásában, 
 di) közreműködik a feladatkörét érintő stratégiai feladatok kidolgozásában és 
végrehajtásában; 
 e) a ce) pontban meghatározott feladat tekintetében: 
 ea) előkészíti a Papp László Budapest Sportaréna üzemeltetése során a Magyar Államot 
megillető eseménynapokkal kapcsolatos döntéseket, háromoldalú használati szerződések 
megkötését, gondoskodik az Állami Eseménynapokkal kapcsolatos pályázati rendszer 
működtetéséről, 
 eb) javaslatot készít a Papp László Budapest Sportaréna működéséhez és üzemeltetéséhez 
kapcsolódó jogi, műszaki, gazdasági és egyéb kérdésekben, 
 ec) ellátja a Papp László Budapest Sportaréna beruházást végző projekt társaság 
felügyeleti tevékenységét; 
 f) irányítja, felügyeli és összehangolja létesítményfejlesztési feladatokat, így feladata 
különösen: 
 fa) létesítményfejlesztéssel kapcsolatos sportszakmai koncepciók előkészítése, 
végrehajtása, koordinációja, 
 fb) Sport XXI. Létesítményfejlesztési program megvalósításának koordinációja, valamint a 
program pénzügyi tervezési feladatainak előkészítése és végrehajtása, 
 fc) „Beruházás a 21. sz. iskolába” programhoz kapcsolódó egyeztetési, kapcsolattartási és 
pénzügyi tervezési feladatok végrehajtása, 
 fd) sportlétesítményfejlesztési pályázatok lebonyolítása, a pályázatok megvalósításának 
ellenőrzése, kapcsolattartás a megyei és a települési önkormányzatokkal, 
 fe) PPP projektek előkészítése, koordinációja, végrehajtása, 
 ff) közreműködés az állami sportcélú ingatlanok hasznosításának tervezésével, 
ellenőrzésével és működtetésével kapcsolatos feladatokban, 
 fg) részvétel a költségvetési tervezésben, 
 fh) közreműködés a feladatkörhöz kapcsolódó stratégiai feladatok kidolgozásában és 
végrehajtásában. 
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1. számú függelék 
A. 

 
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium hivatali szervezetei 
(hivatali egységek): összesen:  461 státus 
 

VII. Sport szakállamtitkári közvetlen alárendeltségben működik 39 státus 
24. Sport Szakállamtitkár Titkársága 
25. Sport Főosztály 
26. Sportlétesítmény-fejlesztési Titkárság (osztály) 

 

 
C. 

 

A miniszter irányítása alá tartozó önálló szervezetek (önálló szervek): 
 
III. Sport szakállamtitkári közvetlen alárendeltségben működik 

4. Nemzeti Sportközpontok 
5. Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet 
6. Testnevelési és Sportmúzeum 

 
 

E. 
 
A Kormány – miniszter által működtetett – tanácsadó testületei: 

 
  2. Nemzeti Sporttanács 

 
 

G. 
 

A minisztérium (rész)tulajdonú gazdasági és közhasznú társaságai: 
  
IV. Sport szakállamtitkár szakmai feladatkörében 

  8. Hungaroring Sport Zrt. 
  9. Ifjúsági és Sportkommunikáció Kft. 
10. Hazai Sportlapok Lapkiadó Kft. 
11. Sportfolió Kht. 
12. Rendezvénycsarnok és Szervező Zrt. 
13. Sportlétesítmények Vállalat Zrt. 
14. Magyar Sport Háza Zrt. 

 
 

H. 
 

A minisztérium érdekeltségi körébe tartozó alapítványok: 
 
II. Sport szakállamtitkár szakmai feladatkörében 
 

  3. Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány 
  4. Mező Ferenc Sportközalapítvány 
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  2. számú függelék 
 

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
HIVATALI EGYSÉGEINEK SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA 

 
Sport szakállamtitkári közvetlen alárendeltségben 

Sport Szakállamtitkár Titkársága 
Sport Főosztály 
− Versenysport és Utánpótlás Osztály 
− „Mindenki sportja” – Szabadidős-sport Osztály 
− Sportigazgatási Osztály 
− Stratégiai és Nevelési Osztály 
Sportlétesítmény-fejlesztési Titkárság (osztály) 



Közlemények

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

A Mezõ Ferenc Sportközalapítvány
Alapító Okirata*

(módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban:
Alapító) a jelen Alapító Okirattal a Polgári Törvénykönyv-
rõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/B. § (1)–(3) és (5) be-
kezdései, 74/C. §-ának (1) és (4) bekezdései és a 74/G. §-a
szerint, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény
48. §-ában foglalt rendelkezések végrehajtására, állami
közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából, az
alábbiakban részletezett

közalapítvány

létrehozását határozza el az alábbi feltételek szerint:

1. A közalapítvány neve

Mezõ Ferenc Sportközalapítvány.

2. A közalapítvány székhelye

1054 Budapest, Hold u. 1.

3. A közalapítvány idõtartama

A közalapítvány határozatlan idõre jön létre.

4. A közalapítvány célja

4.1.1. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 48. § (1) és
(3) bekezdései alapján a nyugdíjas olimpiai és világbaj-
noki érmes sportolók, azok özvegyei, valamint a kima-
gasló sporteredmények elérésében közremûködõ nyug-
díjas sportszakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülése,
támogatása.

4.1.2. Az 1973-tól kétévente kiírt „Ezüstgerely” mûvé-
szeti pályázat intézményesített továbbfejlesztése, a ma-
gyar sport területén kiemelkedõ képzõmûvészeti, iparmû-
vészeti, irodalmi, fotó és egyéb mûvészeti alkotások készí-
tésére való ösztönzés, az alkotók erkölcsi és anyagi el-
ismerése.

4.2. A közalapítvány a fenti célok megvalósítása érde-
kében folyamatosan figyelemmel kíséri a volt élsportolók
életkörülményeit, nyilvántartást vezet a támogatásra jogo-
sultakról, rendszeres, illetve eseti támogatásban részesíti
a rászorulókat.

* A Fõvárosi Bíróság 11.Pk.60.961/1996/17-II. számú végzésével elren-
delte az Alapító Okiratra vonatkozó változás bejegyzését.

4.3. A közalapítvány politikai tevékenységet nem foly-
tat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt. A közalapítvány országgyûlési kép-
viselõi, illetve helyi önkormányzati választásokon jelöltet
nem állíthat és nem támogathat.

4.4. A közalapítvány a közhasznú szervezetekrõl szóló
1997. évi CLVI. törvény 26. §-a c) 2. és c) 14. pontja sze-
rinti közhasznú tevékenységet folytat.

5. A közalapítvány vagyona, annak cél szerinti tagozó-

dása

5.1. Az Alapító a közalapítvány induló vagyonaként
(a továbbiakban: törzsvagyon) a közalapítvány számlájára
egy összegben átad tízmillió forintot. Az Alapító a folya-
matos mûködés biztosítására a közalapítványt évente költ-
ségvetési támogatásban részesíti, az éves költségvetési tör-
vényben meghatározott mértékben.

5.2. Az „Ezüstgerely” mûvészeti pályázat mûködteté-
sére az Alapító a jogutód nélkül megszûnt Ezüstgerely
Alapítvány vagyonát rendelkezésre bocsátja, valamint a
2005. évtõl évente, az éves költségvetési törvényben meg-
határozott mértékben költségvetési támogatást biztosít.

5.3. A közalapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy
külföldi természetes vagy jogi személy, illetve jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkezõ szervezet pénzbeli vagy termé-
szetbeni adománnyal, vagyonrendeléssel csatlakozhat.
A csatlakozás elfogadásáról vagy visszautasításáról a
Kuratórium dönt.

5.4. A konvertibilis devizában, valutában történõ befi-
zetések devizaszámlán helyezendõk el, és a devizajogsza-
bályokban foglaltaknak megfelelõen használhatók fel.

6. A közalapítvány gazdálkodása

6.1. A közalapítvány vagyonának felhasználásáról a
Kuratórium – az Alapító Okiratban foglalt szabályoknak
megfelelõen – dönt. A Kuratórium által kitûzött stratégiai
célok érdekében végrehajtandó feladatokat a Közalapítvá-
nyi Iroda döntésre elõkészíti, és a Kuratórium döntésének
megfelelõen végrehajtja.

6.2. A közalapítvány törzsvagyonából a közalapítványi
célokra az alapítás évében a törzsvagyon 20%-a, azt köve-
tõen pedig a törzsvagyon mindenkori hozadéka, illetve
a közalapítványhoz érkezett felajánlás, valamint a költség-
vetési támogatás használható fel.

6.3. A Kuratórium a közalapítvány vagyoni helyzete és
bevételei ismeretében évente dönt a közalapítványi felada-
tok végrehajtásához felhasználható pénzeszköz mértéké-
rõl, felosztásuk módjáról. A közalapítvány mûködési költ-
ségei az államháztartás alrendszerébõl származó támoga-
tás huszonöt százalékát, de legfeljebb 3 000 000 forintot
tehetnek ki, amelybõl az Alkuratórium mûködésére egy
százalék fordítható.
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6.4. A közalapítvány vállalkozási tevékenységet nem
végez. A törzsvagyon, illetve az átmenetileg szabad pénz-
eszköz kizárólag államilag garantált értékpapírokba fek-
tethetõ, a Kuratórium által elfogadott befektetési szabály-
zat alapján.

6.5. A Kuratórium a közalapítvány mûködésérõl és
gazdálkodásáról évente az Alapítónak köteles beszámolni.
A Kuratórium az éves gazdálkodásának legfontosabb ada-
tait nyilvánosságra hozni köteles.

6.6. A döntések végrehajtásáról a Kuratórium titkára
a Közalapítványi Iroda révén gondoskodik.

6.7. A közalapítvány gazdálkodása során elért eredmé-
nyét nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatá-
rozott tevékenységére fordítja.

6.8. A közalapítvány befektetési tevékenységet nem
végez.

6.9. Az „Ezüstgerely” mûvészeti pályázat mûködteté-
sére rendelkezésre álló vagyont és pénzeszközöket a köz-
alapítvány elkülönítetten, a Magyar Államkincstárnál ve-
zetett és kizárólag az Alkuratórium által kezelt alszámlán
tartja. Az „Ezüstgerely” mûvészeti pályázat mûködtetésé-
re csak az alszámlán lévõ vagyon használható fel, a köz-
alapítvány egyéb vagyona az „Ezüstgerely” mûvészeti
pályázatra nem fordítható.

6.10. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 104/A. § (2) bekezdése értelmében a közalapít-
vány köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtandó cél
szerinti juttatás az évi egymillió forintot meghaladja, kivé-
ve, ha törvény vagy kormányrendelet a közalapítvány köz-
feladatára tekintettel más eljárási rendet állapít meg. Nem
tartoznak e kötelezettség körébe a nyugellátás jellegû ellá-
tások és a természetes személyek részére nem ösztöndíj
jelleggel nyújtott olyan természetbeli ellátások, amelyek
értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének tízszeresét.

7. A közalapítvány szervezete:

a) Kuratórium
b) Alkuratórium
c) Felügyelõ Bizottság
d) Közalapítványi Iroda

A Kuratórium

7.1. A közalapítvány kezelõ szerve a 9 tagú Kuratórium.

7.2. A Kuratórium tagjait a Nemzeti Sporthivatal elnö-
kének a belügyminiszter útján tett javaslatára a Kormány
kéri fel. A Kuratórium tagjainak megbízatása 5 évre szól.
A Kuratórium tagjai ismételten is megbízhatók.

7.3. A Kuratórium tagjai:
Dr. Tóth Gézáné, vívó, olimpiai bajnok
Hollósi Katalin, kajakozó, világbajnok
Dr. Nagy Imre, öttusázó, olimpiai bajnok
Buzánszky Jenõ, labdarúgó, olimpiai bajnok

Dr. Bodnár András, vízilabdázó, olimpiai bajnok
Dr. Magyar Zoltán, tornász, olimpiai bajnok
Németh Ferenc, öttusázó, olimpiai bajnok
Mizsér Attila öttusázó, olimpiai bajnok
Zsivótzky Gyula, kalapácsvetõ, olimpiai bajnok.

7.4. A Kuratóriumi tagság megszûnik:
a) a megbízás lejártával,
b) a tag halálával,
c) lemondással,
d) az Alapító általi visszahívással,
e) a közalapítvány megszûnésével.

7.5. A Kuratórium tagjai a közalapítványnál végzett
tevékenységükkel kapcsolatban felmerült igazolt költ-
ségeik megtérítésére jogosultak.

7.6. A Kuratórium elnöke: Zsivótzky Gyula. A Kurató-
rium alelnöke: dr. Nagy Imre. A közalapítványt a Kurató-
rium elnöke és alelnöke képviseli. Akadályoztatásuk ese-
tén a közalapítvány képviseletében Mizsér Attila kurató-
riumi tag jár el. A bankszámla feletti rendelkezéshez min-
den esetben két képviseletre jogosult személy együttes alá-
írása szükséges.

7.7. A közalapítvány folyamatos mûködésének biztosí-
tására a Kuratórium a munkáját segítõ, ügyintézõ titkárt
bíz meg, aki a Közalapítványi Irodát vezeti. A mûködéssel
kapcsolatos egyéb feladatok ellátása érdekében a Kurató-
rium külsõ szakértõt alkalmazhat.

7.8. A közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI.
törvény 8–9. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi
szabályokon túl a Kuratóriumnak nem lehet tagja olyan
állami vezetõ, aki a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról és felelõsségérõl szóló 1997. évi LXXIX. tör-
vény (a továbbiakban: Kátjátv.) személyi hatálya alá
tartozik.

8. A Kuratórium mûködése

8.1. A Kuratórium szükség szerint, de legalább ne-
gyedévente egyszer ülésezik. A Kuratórium üléseit az
elnök, akadályoztatása esetén a Kuratórium titkára írásban
hívja össze hétnapos (kivételesen háromnapos) idõköz
megtartásával, a napirend megjelölésével.

A Kuratórium üléseit az elnök, akadályoztatása esetén
a képviseleti joggal felruházott Kuratóriumi tag vezeti.

8.2. A Kuratórium határozatképes, ha azon a Kurató-
rium tagjainak több mint fele jelen van. Határozatképte-
lenség esetén a Kuratórium ülését 8 napon belül változat-
lan napirenddel ismét össze kell hívni. Az így megismételt
ülés legalább három tag jelenléte esetén határozatképes.

8.3. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt 3 kurató-
riumi tag vagy a Kuratórium elnöke és a teljes Alkurató-
rium együttesen írásban kéri. Az ülést az indítványtól
számított 8 napon belül kell összehívni.
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8.4. A Kuratórium döntéseit egyszerû szótöbbséggel,
nyílt szavazással hozza, kivéve a személyiségi jogot érintõ
kérdéseket, amelyekrõl titkos szavazással kell dönteni.
A Kuratórium a tagjai kétharmadának szavazatával hatá-
roz a Szervezeti és Mûködési Szabályzat (a továbbiakban:
SZMSZ) elfogadása, illetve módosítása során.

A Kuratórium minden tagjának egy szavazata van,
szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.

8.5. A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az SZMSZ és egyéb belsõ szabályzatok megállapí-

tása és módosítása;
b) a közalapítvány éves gazdálkodási tervének és mér-

legének megállapítása;
c) döntés az alapítványi támogatásokról;
d) a Kuratórium titkárának kinevezése és felmentése;
e) a közalapítvány közhasznúsági jelentésének elfoga-

dása;
f) az Alkuratórium beszámoltatása tevékenységérõl,

különösen az „Ezüstgerely” mûvészeti pályázat mûködte-
tésérõl és az erre szolgáló vagyon, pénzeszközök felhasz-
nálásáról;

g) az Alkuratórium éves költségvetésének és pályázati
kiírásának elõzetes jóváhagyása, valamint az Alkurató-
rium éves költségvetésének felhasználásáról szóló zár-
számadás elfogadása.

8.6. A közalapítvány gazdálkodásának, mûködésének,
szervezetének és képviseletének részletes szabályait Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzatban kell meghatározni. Az
SZMSZ nem lehet ellentétes az Alapító Okiratban foglal-
takkal.

8.7. A Kuratórium ülései nyilvánosak.
A Kuratórium üléseire meg kell hívni a felügyelõ bizott-

ság elnökét, aki az ülésen tanácskozási joggal vesz részt.

8.8. A Kuratórium üléseirõl emlékeztetõt kell készíte-
ni. Az emlékeztetõben rögzíteni kell a meghozott döntések
tartalmát, idõpontját és hatályát, valamint a döntést támo-
gatók és ellenzõk számarányát. Amennyiben a döntés nem
titkos, rögzíteni kell a támogató és ellenzõ kuratóriumi
tagok személyét is.

8.9. A Kuratórium döntéseit az érintettekkel a döntést
követõ tíz napon belül írásban kell közölni. A Kuratórium
külön szótöbbséggel dönt határozatainak nyilvánosságra
hozataláról. A határozat nyilvánosságra hozatala a Sport-
értesítõben történik.

8.10. A közalapítvány mûködésével kapcsolatban ke-
letkezett iratokba a hatályos jogszabályi rendelkezések
figyelembevételével elõzetes – a kívánt betekintést meg-
elõzõ öt munkanappal korábban megküldött – írásos beje-
lentés alapján bárki betekinthet.

A közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának
legfontosabb adatait – beszámoló formájában – a sajtóban
nyilvánosságra hozza.

A közalapítvány szolgáltatásai igénybevételének módja
a támogatások elnyerése iránti kérelem benyújtása. A szol-
gáltatások igénybevétele nyilvános.

8.11. A Kuratórium a közalapítvány tevékenységérõl
szóló éves beszámolót köteles a tárgyévet követõ év már-
cius 31-éig jóváhagyni és a 8.10. alpontban rögzítettnek
megfelelõen nyilvánosságra hozni.

9. Az Alkuratórium

9.1. A közalapítvány az „Ezüstgerely” mûvészeti pá-
lyázattal kapcsolatos feladatok ellátása, különösen az
Ezüstgerely-díj megítélése, az azzal járó pénzügyi támo-
gatás lebonyolítása és felhasználásának ellenõrzése érde-
kében Alkuratóriumot mûködtet. Az Alkuratórium a köz-
alapítvány önálló jogi személyiséggel rendelkezõ szerve-
zeti egysége, amely az általa hozott döntésekért, különö-
sen kötelezettségvállalásaiért kizárólagosan felelõs.

9.2. Az Alkuratórium öt tagból áll, az alkuratóriumi
tagok megbízatásának idõtartama a kuratóriumi tagokéval
megegyezõ.

9.3. Az Alkuratórium
elnöke: dr. Takács Ferenc

alelnöke: dr. Szabó Lajos

tagjai: Mihály Gábor

Almási László

Köpf Károly

9.4. Az Alkuratórium tagjait az alapító képviseletében
a belügyminiszter kéri fel. Az Alkuratórium tagjai a meg-
bízás ellátására ismételten is felkérhetõk.

9.5. Az Alkuratórium tagságában a megbízatás idõtar-
tama alatt történõ változás esetén az új tagot – a Kurató-
rium véleményének figyelembevételével – az alapító az
Alkuratórium egészének megbízatási idejéhez igazodva
jelöli ki.

9.6. Az Alkuratórium tagjaira a Kuratórium tagjaira
vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok megfelelõen
irányadóak azzal, hogy tagjai nem lehetnek egymás és a
Kuratórium, valamint a Felügyelõ Bizottság tagjainak kö-
zeli hozzátartozói [Ptk. 685. § b) pont és Ptk. 74/C. §]. Az
alkuratóriumi tagság megszûnésére a Kuratóriumnál meg-
határozott elõírások megfelelõen irányadóak.

9.7. Az Alkuratórium képviseletére az Alkuratórium
elnöke vagy elnökhelyettese önállóan, külön-külön jogo-
sult. Az „Ezüstgerely” mûvészeti pályázat mûködtetésére
rendelkezésre álló vagyon és alszámla felett az Alkurató-
rium két képviseletre jogosult tagja együttesen rendelkez-
het. Akadályoztatásuk esetén az alszámla felett Mizsér

Attila kuratóriumi tag és a Közalapítványi Iroda vezetõje
együttesen jogosult rendelkezni.

9.8. Az Alkuratórium feladatait a közalapítvány Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzata, az Alkuratórium ügy-
rendje, valamint az Alkuratóriumra vonatkozó kuratóriu-
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mi döntések alapján látja el, beszámolási, tájékoztatási kö-
telezettség mellett.

9.9. Az Alkuratórium hatáskörébe tartozik különösen:
a) az „Ezüstgerely” mûvészeti pályázat mûködtetése,

és ennek keretében az „Ezüstgerely” mûvészeti pályázat
kiírásának elkészítése és a Kuratórium elé terjesztése, az
„Ezüstgerely” mûvészeti pályázat felhívásának kibocsátá-
sáról való döntéshozatal, a díjazási javaslatok elkészítése,
a díjak átadása és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása
(így pénzügyi támogatás esetén a szerzõdések elõkészítése
és a díjazottakkal való aláíratása is), a díjazottakra vonat-
kozó döntések nyilvánosságra hozatala a Nemzeti Sport-
hivatal hivatalos lapjában, a Sportértesítõben,

b) beszámoló készítése az a) pontban foglaltakról a Ku-
ratórium és a Felügyelõ Bizottság részére évente két alka-
lommal,

c) az Alkuratórium ügyrendjének megállapítása.
9.10. Az „Ezüstgerely” mûvészeti pályázat mûködteté-

sére kizárólag az Alkuratórium által kezelt vagyon és an-
nak hozadékai használhatók fel azzal a korlátozással, hogy
az alszámlán az Alkuratórium által kezelt vagyon 50 szá-
zaléka, de folyamatosan legalább egymillió forint tartalé-
kot képez. A tartalékösszeg kamata – kizárólag az „Ezüst-
gerely” mûvészeti pályázat mûködtetésére – felhasznál-
ható.

9.11. Az Alkuratórium az általa kezelt vagyont kizáró-
lag az „Ezüstgerely” mûvészeti pályázat kiírásával, a nyer-
tes pályázatok díjazásával, a pályázattal összefüggõ idõ-
szaki kiadványok megjelentetésével, illetve kiállítások
megrendezésével, valamint a pályázat mûködtetésével
kapcsolatban felmerülõ költségek fedezésére fordítja.

9.12. Az Ezüstgerely-díjat elnyerni csak pályázat kere-
tében lehetséges, ezért a közalapítvány az Alkuratórium
által „Ezüstgerely” mûvészeti pályázati rendszert mûköd-
tet.

9.13. Amennyiben az Ezüstgerely-díjjal pénzügyi tá-
mogatás is jár a díjazottaknak, a közalapítvány ezen, az
államháztartás alrendszereibõl származó támogatások
átvételének tényét, valamint átadásának okát az Alkurató-
riumon keresztül köteles az Ezüstgerely-díjat elnyerõ sze-
méllyel, illetve szervezettel írásban rögzíteni, amely doku-
mentumot a Kuratórium elnöke ellenjegyez.

9.14. Az Alkuratórium tagjai a közalapítványnál vég-
zett tevékenységükkel kapcsolatban felmerült igazolt költ-
ségeik megtérítésére jogosultak.

9.15. Az Alkuratórium mûködésére, üléseinek rend-
jére, az Ezüstgerely-díjjal és annak odaítélésével kapcso-
latos nyilvánosságra és tájékoztatásra, valamint a szol-
gáltatások igénybevételének módjára a közalapítvány
Kuratóriumánál megfogalmazott rendelkezések értelem-
szerûen irányadók.

10. A Felügyelõ Bizottság

10.1. Az Alapító a közalapítvány Kuratóriumának és
Alkuratóriumának ellenõrzésére 3 tagú Felügyelõ Bizott-
ságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre.

10.2. A Bizottság tagjait az Országgyûlés Ifjúsági és
Sportbizottsága választja meg. A Bizottság megbízatása
5 évre szól. A tagok ismételten is megbízhatók.

10.3. A Bizottság tagjai
Dr. Géczi István

Dömötör Zoltán

Dr. Zalay István.

A Bizottság az elsõ ülésén tagjai közül elnököt választ.

10.4. A bizottsági tagság megszûnik:
a) a tag halálával,
b) a megbízás lejártával,
c) lemondással,
d) a közalapítvány megszûnésével,
e) ha az Országgyûlés illetékes bizottságának a jelölést

az Alapító visszavonja.

10.5. A közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi
CLVI. törvény 8–9. §-ában foglalt összeférhetetlenségi
szabályokon túl, a Bizottságnak nem lehet tagja olyan álla-
mi vezetõ, aki a Kátjátv. személyi hatálya alá tartozik.

10.6. A Bizottság tagjai költségtérítésben részesülhet-
nek.

10.7. A Bizottság ügyrendjét maga határozza meg. A
Bizottság határozatképes, ha tagjai közül két fõ jelen van.
Döntéseit nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. A Bi-
zottság minden tagjának egy szavazata van, szavazat-
egyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.

10.8. A Bizottság feladata a közalapítvány mûködésé-
nek és gazdálkodásának ellenõrzése. Ennek során a tiszt-
ségviselõktõl jelentést, a közalapítvány munkavállalóitól
pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a
közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.

10.9. A Bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vesz
a Kuratórium és az Alkuratórium ülésein.

10.10. A Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni
és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tu-
domást, hogy a Kuratórium vagy az Alkuratórium mûkö-
dése során olyan jogszabálysértés vagy a közalapítvány
érdekeit egyébként súlyosan sértõ esemény történt, amely-
nek a megszüntetése vagy következményeinek elhárítása,
illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé,
valamint a tisztségviselõk felelõsségét megalapozó tény
merül fel. A Kuratórium elnöke ilyen esetben 30 napon be-
lül köteles a Kuratórium ülését összehívni.

10.11. A Bizottság célvizsgálatot folytathat, ha a köz-
alapítvány céljainak megvalósítását veszélyeztetve látja,
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illetve ha erre az alapító felkéri. A célvizsgálatba külsõ
szakértõk is bevonhatók.

10.12. A Bizottság a közalapítvány mûködését érintõ
tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egy-
szer beszámol az Alapítónak.

11. A Közalapítványi Iroda

11.1. A Közalapítványi Iroda látja el – a Kuratórium el-
nökének felügyelete alatt – a Közalapítvány mûködéséhez
szükséges, a Kuratórium, az Alkuratórium munkáját segítõ
adminisztratív, ügyintézõ, operatív szervezõ, döntés-elõ-
készítõ és végrehajtó, valamint pénzügyi, illetve gazdálko-
dási feladatokat. A Közalapítványi Iroda segíti továbbá a
Felügyelõ Bizottság munkáját, és biztosítja üléseinek
technikai feltételeit.

11.2. A Kuratórium felügyeletével a Közalapítványi
Iroda egyebek között:

a) a közalapítvány vagyonkezelésébe átadott-átvett
szabad közalapítványi eszközök nyilvántartását vezeti;

b) a közalapítvány tulajdonában lévõ vagyon összeté-
telét folyamatosan ellenõrzi.

11.3. A Közalapítványi Iroda vezetõje egyben a Kura-
tórium titkára. A Közalapítványi Iroda vezetõje és munka-
társai esetében a foglalkoztatási célú jogviszony létesítésé-
re vonatkozó – kivéve a kuratóriumi titkár kinevezését és
felmentését –, valamint az utasítási/irányítási jogokat a
Kuratórium elnöke gyakorolja, aki a munkatársak tekinte-
tében az utasítási/irányítási jogokat az Iroda vezetõjére
írásban átruházhatja.

11.4. A Közalapítványi Iroda vezetõjét és munkatársait
a Közalapítvány munkaviszony vagy munkavégzésre irá-
nyuló egyéb jogviszony alapján foglalkoztatja.

11.5. Az Iroda feladatait és mûködésének részletes sza-
bályait a közalapítvány Szervezeti és Mûködési Szabály-
zata állapítja meg.

12. Vegyes és záró rendelkezések

12.1. A közalapítvány támogatási pénzeszköz juttatá-
sáról dönteni jogosult tisztségviselõi (így a Kuratórium és
az Alkuratórium tagjai), amennyiben egymillió forintot
meghaladó összegû egyedi támogatásról döntenek, a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
rendelkezéseinek megfelelõen kétévente vagyonnyilatko-
zatot tesznek, amelynek elmulasztása esetén megbízatásuk
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
11/A. §-ának (4) bekezdése alapján visszavonásra kerül.

12.2. A közalapítvány – céljai megvalósítása érdeké-
ben – együttmûködik a hasonló közfeladatot ellátó állami,
társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal.

12.3. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdé-
sekben a Ptk., illetõleg a közalapítvány tevékenységére

vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezé-
sei az irányadóak.

12.4. A közalapítvány gazdálkodásának törvényességét
és célszerûségét az Állami Számvevõszék ellenõrzi.

12.5. A közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétel-
lel jön létre.

12.6. A közalapítvány Alapító Okiratát hivatalos lap-
ban közzé kell tenni.

12.7. Ha a közalapítvány a Ptk. 74/G. §-ának (9) bekez-
dése alapján megszûnik, az Alapítóra visszaszálló alapít-
ványi vagyont a közalapítvány céljaihoz hasonló célokra
kell fordítani és errõl a nyilvánosságot is megfelelõen tájé-
koztatni kell.

12.8. Jelen Alapító Okirat az 1996. szeptember 20-án
kelt Alapító Okiratnak az idõközben végrehajtott módosí-
tásokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos példánya.

Budapest, 2006. január 4.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

A Wesselényi Miklós Sportközalapítvány
Alapító Okirata*

(módosításokkal egységes szerkezetben)

I. Alapító

A Magyar Köztársaság Kormánya

II. A Közalapítvány neve

Wesselényi Miklós Sportközalapítvány
Rövidített név: SKA

III. A Közalapítvány székhelye

1061 Budapest, Paulay Ede utca 45.

* A Fõvárosi Bíróság 11.Pk.60.176/2000/28. számú végzésével elren-
delte az Alapító Okiratra vonatkozó változás bejegyzését.
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IV. A Közalapítvány célja, közhasznú tevékenysége és

jogállása

1. A Közalapítvány az alábbi közfeladatokat látja el
a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján:

a) folyósítja a Gerevich Aladár sportösztöndíjat,
b) hozzájárul a sporttehetségekkel foglalkozó speciális

közoktatási intézmények mûködéséhez és fejlesztéséhez,
c) a szabadidõsport állami támogatása keretében – pá-

lyázati rendszer útján – támogatást nyújthat sportiskolák-
nak, sportegyesületeknek, valamint iskolai sportköröknek,

d) közoktatási intézményt fenntartó feladatokat lát el,
ennek keretében fenntartja és mûködteti a Csanádi Árpád
Általános Iskola és Gimnáziumot (TEÁOR 80.21 Általá-
nos és középfokú oktatás; TEÁOR 80.22 Szakmai és
középfokú oktatás; TEÁOR 80.10 Alapfokú oktatás;
TEÁOR 80.42 Felnõtt és egyéb oktatás),

e) minden olyan feladatot, amelyet jogszabály ír elõ.

2. A Közalapítvány e célokat normatív támogatással,
cél-, illetve címzett támogatással, pályázati rendszeren
alapuló feladatfinanszírozással, valamint természetes sze-
mélyek számára nyújtott sportösztöndíjak útján éri el. A
sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján a sportolóknak
és felkészítõiknek nyújtandó Gerevich Aladár sportösz-
töndíjról – beleértve az ép és fogyatékos sportolók ösztön-
díjait – a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Para-
limpiai Bizottság, valamint a Fogyatékosok Nemzeti
Sportszövetsége javaslata alapján a kuratórium dönt.
A Közalapítvány közhasznú tevékenysége során a sportról
szóló 2004. évi I. törvényben foglalt közfeladatokat lát-
ja el.

3. A Közalapítvány a közhasznú szervezetekrõl szóló
1997. évi CLVI. törvény 26. §-ának c) pontja alapján az
alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

– sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony
keretében megbízás alapján végzett sporttevékenység
kivételével,

– nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretter-
jesztés,

– közhasznú szervezetek számára biztosított – csak
közhasznú szervezetek által igénybe vehetõ – szolgálta-
tások.

4. A Közalapítvány a Gerevich Aladár Nemzeti Sport
Közalapítvány (NSKA), valamint a Wesselényi Miklós
Nemzeti Ifjúsági és Szabadidõsport az Egészséges Élet-
módért Közalapítvány (NISZKA) (a továbbiakban együtt:
jogelõd közalapítványok) általános jogutódja.

5. A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet
nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt sem közvetlenül, sem közve-
tett módon, országgyûlési, illetve önkormányzati képvise-
lõjelöltet nem állíthat és nem támogathat.

V. A Közalapítvány vagyona, anyagi forrásai

1. A Közalapítvány alapításkori vagyona a jogelõd
közalapítványok számára törzsvagyonként juttatott és az
egyesítéssel a Közalapítvány által jogutódként átvett
összesen 125 000 000 Ft, azaz egyszázhuszonötmillió
forint alapítói vagyonból áll.

A Közalapítvány vagyonának részévé válik továbbá a
jogelõd közalapítványok egyesítésének bíróság által törté-
nõ elrendelésekor – a jogelõd közalapítványok törlésérõl
rendelkezõ jogerõs bírósági végzéssel megegyezõ for-
dulónappal – készült zárómérlegek szerinti vagyon. A zá-
rómérlegek elkészítésérõl a jogelõd közalapítványok a ha-
tályos jogszabályi elõírásoknak megfelelõen – és legfel-
jebb 30 napon belül – kötelesek gondoskodni, és azt az
Alapító és a Közalapítvány nyilvántartásba vételét elren-
delõ bíróság részére megküldeni.

Az Alapító úgy rendelkezik, hogy a fent megjelölt
vagyon az egyesítés bíróság általi elrendelésével a jogelõd
közalapítványok zárómérlegeinek fordulónapjával – az
Alapító külön jognyilatkozata nélkül – a Közalapítvány
vagyonává válik. Az Alapítvány nyilvántartásba vételérõl
szóló bírósági végzés jogerõre emelkedését és a jogelõd
közalapítványok zárómérlegeinek elkészültét követõen a
fent megjelölt vagyon az Alapítvány céljaira felhasználha-
tó, a jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelõen.

2. A Közalapítvány bevételi forrásai:
a) az alapításkori vagyon hozadéka,
b) az éves költségvetési törvényben jóváhagyott támo-

gatás,
c) a sport állami támogatásának pénzügyi rendszerén

keresztül nyújtott támogatások, ideértve a Közalapítvány
részére az Alapító által, a Csanádi Árpád Általános Iskola
és Gimnázium fenntartásához adott többletmûködési
támogatást is,

d) az önkormányzatok hozzájárulásai,
e) adományok, támogatói befizetések, magánszemé-

lyek hozzájárulásai, felajánlásai,
f) a fenntartott közoktatási intézmény számára biztosí-

tott normatív költségvetési hozzájárulás,
g) egyéb, különösen vállalkozási tevékenységébõl

származó bevételek.
A Közalapítvány az államháztartás alrendszereitõl – a

normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerzõdés
alapján részesülhet támogatásban.

3. A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak
céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztet-
ve végezhet. Gazdálkodása során elért eredményét nem
osztja fel, azt a jelen Alapító Okiratban foglalt célok sze-
rinti tevékenységre fordítja. A Közalapítvány vállalkozási
tevékenysége keretében különösen az alábbi tevékenysé-
geket végezheti:
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a) ingatlan bérbeadás, üzemeltetés, hasznosítás
(TEÁOR 70.2),

b) könyvkiadás, idõszaki kiadvány kiadása (TEÁOR
22.11, 22.13),

c) szakmai továbbképzés, konferencia, tanfolyamok
szervezése (TEÁOR 74.87 máshova nem sorolt egyéb gaz-
dasági szolgáltatás), máshova nem sorolt felnõtt és egyéb
oktatás (TEÁOR 80.42),

d) szakmai tanácsadó szolgáltató tevékenység
(TEÁOR 74.87 máshova nem sorolt egyéb gazdasági szol-
gáltatás),

e) sportrendezvények szervezése (TEÁOR 92.62),
f) film- és videogyártás (TEÁOR 92.11).

4. A Közalapítvány éves pénzügyi terv szerint gazdál-
kodik, amely a várható bevételeket és a kiadásokat oly mó-
don tartalmazza, hogy azok egymással egyensúlyban le-
gyenek.

A Közalapítvány éves beszámolót készít, amelyet a Fel-
ügyelõ Bizottság véleményez.

A Kuratórium által elfogadott beszámolót az országos
sajtó útján közzé kell tenni.

5. A Kuratórium tagjai, amennyiben egymillió forintot
meghaladó összegû egyedi támogatásról döntenek, a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
rendelkezéseinek megfelelõen kétévente vagyonnyilatko-
zatot tesznek, amelynek elmulasztása esetén megbízatásuk
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
11/A. §-ának (4) bekezdése alapján visszavonásra kerül.

VI. A Közalapítvány szervezete

A) A Kuratórium

1. A Közalapítvány vagyonának kezelõje, legfõbb dön-
téshozó szerve a Kuratórium. A Kuratórium kilenc tagból
áll, ideértve a Kuratórium elnökét is.

A Kuratórium egy-egy tagjára a Nemzeti Sportszövet-
ség, a Nemzeti Szabadidõsport Szövetség, a Fogyatékosok
Nemzeti Sportszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizott-
ság, a Sportegyesületek Országos Szövetsége, két-két tag-
jára pedig a Magyar Olimpiai Bizottság, illetve – a belügy-
miniszter útján – a Nemzeti Sporthivatal elnöke tesz javas-
latot. A Nemzeti Sporthivatal elnöke által javasolt kurató-
riumi tagok közül egy fõre a diáksport és a fõiskolai-egye-
temi sport sportszövetségei tesznek javaslatot a Nemzeti
Sporthivatal elnökének. A Kuratórium elnökét, elnökhe-
lyettesét és tagjait – a mindenkori jogszabályi elõ-
írásoknak megfelelõen, illetve alapításkor – a Kormány
nevezi ki ötéves idõtartamra. Kuratóriumi tag csak büntet-
len elõéletû magyar állampolgár lehet, továbbá a kurató-
riumi tag nem lehet állami vezetõ.

2. A Közalapítvány kuratóriumának tagjai
A Kuratórium elnöke:
Dr. Török Ferenc

A Kuratórium elnökhelyettese:
Salga Péter

A Kuratórium tagjai:
Császári Attila

Molnár Zoltán

Nádas Pál

Dr. Jády György

Galambos Péter

Pazár Sándor

Lukács László

3. A kuratóriumi tagság megszûnik:

a) a Közalapítvány megszûnésével,
b) az ötéves megbízatási idõtartam lejártával,
c) ha a Kormány a felkérést a Ptk. 74/C. § (6) bekezdé-

se alapján, illetve az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 11/A. §-ának (4) bekezdése alapján a
Nemzeti Sporthivatal elnökének a belügyminiszter útján
tett javaslatára visszavonja,

d) lemondással,
e) összeférhetetlenség kimondásával,
f) elhalálozással.

4. A Kuratórium elnöke és tagjai jogosultak a Közala-
pítványnál végzett tevékenységük alapján indokolt költsé-
geik megtérítésére, tiszteletdíjra azonban nem tarthatnak
igényt.

5. A Kuratórium feladatai

A Kuratórium biztosítja a Közalapítványnak az Alapító
Okiratban meghatározottak szerinti folyamatos mûködését
és a vagyon közalapítványi célnak megfelelõ felhasználását.

A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a Közalapítvány Szervezeti és Mûködési Szabályza-

tának, Befektetési Szabályzatának megállapítása,
b) a Kuratórium ügyrendjének meghatározása,
c) a Közalapítvány éves mûködési tervének elfogadása,
d) a Közalapítvány költségvetésének elfogadása,
e) a Közalapítvány éves beszámolójának elfogadása,
f) a Pályázati Szabályzatok meghatározása,
g) a pályázatok kiírása,
h) a normatív és a pályázati támogatások megítélése,
i) a könyvvizsgáló megbízása, megbízásának visszavo-

nása,
j) a Közalapítványi Iroda vezetõjének kinevezése,
k) a közhasznúsági jelentés elfogadása, valamint a köz-

hasznúsági jelentésnek, a Közalapítvány tevékenysége és
gazdálkodása legfontosabb adatainak nyilvánosságra
hozatalával kapcsolatos döntések,

l) a Közalapítvány vagyonával való gazdálkodás. A va-
gyon felhasználásának módja kérdésében azonban a Kura-
tórium a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban meghatá-
rozott feladatokat a Közalapítványi Irodára ruházhatja,

124 SPORTÉRTESÍTÕ 7–8. szám



m) minden olyan ügy, amelyet jogszabály, jelen Ala-
pító Okirat, avagy a Közalapítvány Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzata a Kuratórium hatáskörébe utal,

n) döntés a sportiskolák támogatásáról,
o) a sportról szóló 2004. évi I. törvény 58. § (2) bekez-

dése alapján a Gerevich Aladár sportösztöndíj mértékének
és az adományozás részletes feltételeinek meghatározása a
Közalapítvány Szervezeti és Mûködési Szabályzatában.

6. A Kuratórium összeférhetetlenségére vonatkozó elõ-
írások

A Kuratóriumot oly módon lehet és kell létrehozni,
hogy a Kuratóriumban az Alapító, az Alapító képviselõje
sem közvetlenül, sem közvetve nem gyakorolhat meghatá-
rozó befolyást a Közalapítvány vagyonának felhasználá-
sára.

A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az
a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk.
685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátar-
tozó) a kuratóriumi határozat alapján:

a) kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül,
b) bármilyen más elõnyben részesül, illetve a megkö-

tendõ jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minõsül
elõnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai kere-
tében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem
pénzbeli szolgáltatás.

A Kuratórium tagja és elnöke nem lehet olyan állami ve-
zetõ, aki a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
és felelõsségérõl szóló 1997. évi LXXIX. törvény szemé-
lyi hatálya alá tartozik.

A Kuratórium tagja nem lehet az a személy, aki olyan
közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszûntét
megelõzõ két évben legalább egy évig – vezetõ tisztséget a
megszûnéstõl számított két évig, amely köztartozását nem
egyenlítette ki.

A Kuratórium tagja nem lehet a sportszervezet megszû-
nésétõl számított két évig az a személy, aki olyan sport-
szervezetnél töltött be – annak megszûnését megelõzõ két
évig – vezetõ tisztséget, amely az adózás rendjérõl szóló
2003. évi XCII. törvény szerinti köztartozásait nem egyen-
lítette ki.

A vezetõ tisztségviselõ, illetve az ennek jelölt személy
köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elõze-
tesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejûleg
más közhasznú szervezetnél is betölt.

A további összeférhetetlenségi szabályokat – különös
tekintettel azokra, amelyek a Kuratórium tagjaira az álta-
luk képviselt szervezeteket érintõ közalapítványi döntések
meghozatala során irányadóak – a Kuratórium a Szerveze-
ti és Mûködési Szabályzatban állapítja meg.

7. A Kuratórium elnökének hatásköre

A Kuratórium elnöke jogosult a Közalapítvány képvise-
letére. Összehívja és vezeti a Kuratórium üléseit, és ellátja
mindazokat a feladatokat, amelyeket jelen Alapító Okirat,

illetve a Szervezeti és Mûködési Szabályzat hatáskörébe
utal.

A Kuratórium elnökhelyettese az elnök, illetve a Kura-
tórium megbízása alapján, valamint az elnök távolléte
vagy akadályoztatása esetén helyettesíti a Kuratórium el-
nökét.

8. A Kuratórium mûködésének alapvetõ szabályai

A Kuratórium üléseit szükség szerint, illetve tagjai egy-
harmadának közös – az ülés elõtt 30 nappal a Kuratórium
elnöke részére benyújtandó – javaslatára, de legalább két-
havonta tartja.

A Kuratórium elnöke a Kuratórium hatáskörébe tartozó
kérdésekben haladéktalanul köteles írásban döntést kezde-
ményezni a döntéshez szükséges iratok és határozati javas-
lattervezet megküldésével. A Kuratórium üléseit az elnök
írásban hívja össze a napirend megjelölésével. A Kurató-
rium összehívása akkor szabályszerû, ha a meghívót – a
napirend felsorolásával – a tagok legalább 8 nappal az ülés
idõpontja elõtt megkapják. Kivételes vagy rendkívüli eset-
ben az ülés haladéktalanul is összehívható úgy, hogy a Ku-
ratórium elnöke a különleges, illetve rendkívüli összehí-
vás okát írásban megjelöli.

A Kuratórium – ideértve a határozatképtelenség miatt
megismételt kuratóriumi ülést is – akkor határozatképes,
ha azon a szavazásra jogosult kurátorok egyszerû többsége
jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott vagy
félbeszakadt kuratóriumi ülést – az eredeti napirenddel, il-
letve a határozatképtelenség miatt meg nem tárgyalt napi-
renddel – legfeljebb 15 napon belül meg kell tartani, mely-
rõl a kurátorokat a meghívóban elõzetesen tájékoztatni
kell.

A Kuratórium ülései nyilvánosak. A nyilvános ülésen
csak a kuratóriumi tagok és az elnök szólalhatnak fel, illet-
ve szavazhatnak. A kuratóriumi tagok 4/5-ének egyetérté-
se esetén a Kuratórium az ülésen annak napirendjével köz-
vetlen összefüggésben szakértõt is meghallgathat. A nyil-
vános ülésen a hallgatóság csak a részére kijelölt helyen
tartózkodhat, és semmilyen formában nem nyilváníthat
véleményt. Az ülés rendjének megzavarása esetén a Kura-
tórium elnöke a hallgatóságot vagy annak egy részét az
ülésrõl kiutasíthatja. Zárt ülés csak a jelen lévõ kuratóriu-
mi tagok 2/3-ának szavazata mellett rendelhetõ el akkor,
ha a Kuratórium a Közalapítvány üzleti titokkörébe tarto-
zó vagy a kuratóriumi tagokat érintõ személyi kérdésben
határoz. A Közalapítvány üzleti titkát kizárólag a Közala-
pítvány gazdálkodásához kapcsolódó olyan tény, informá-
ció, megoldás vagy adat képezheti, amelynek titokban ma-
radásához a Közalapítványnak méltányolható érdeke fû-
zõdik, és amelynek titokban tartása érdekében a Kurató-
rium a szükséges intézkedéseket megtette. Nem sorolha-
tók az üzleti titok körébe az olyan tények, információk,
megoldások vagy adatok, melyek

a) jogszabályi elõírás vagy jelen Alapító Okirat rendel-
kezései folytán nyilvánosak,
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b) a Közalapítvány cél szerinti juttatásaival összefüg-
gésben keletkeztek.

A Kuratórium a zárt ülésen hozott döntéseket is köteles
nyilvánosságra hozni.

A Kuratórium üléseit az elnök, akadályoztatása esetén
az elnökhelyettes vagy az erre kijelölt kuratóriumi tag ve-
zeti. A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerû
szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlõség esetén az
ülést levezetõ elnök szavazata dönt, aki nem lehet az Ala-
pítóval függõ viszonyban álló kurátor.

A Kuratórium ülésére tanácskozási joggal meg kell hív-
ni a Felügyelõ Bizottság elnökét, a könyvvizsgálót és a
Közalapítványi Iroda vezetõjét.

A Kuratórium üléseirõl – a hozzászólások lényegét is
tartalmazó – jegyzõkönyvet, a Kuratórium határozatairól
nyilvántartást kell vezetni. A Kuratórium döntéseirõl szóló
nyilvántartást a Közalapítvány titkára kezeli, amit a Kura-
tórium ülésére meghívottaknak az ülést követõ 15 napon
belül kell megküldeni. A nyilvántartásban fel kell tüntetni
a döntések tárgyát, tartalmát, idõpontját, hatályát, a dön-
tést támogatók és ellenzõk számarányát, (nyílt szavazás
esetén) személyét. A Kuratórium elnöke a Közalapítvány
titkára útján gondoskodik a döntéseknek az érintettekkel
való írásbeli – igazolható módon történõ – közlésérõl.

A Kuratórium döntéseit fõ szabály szerint a Közalapít-
vány székhelyén elhelyezett hirdetõtáblán kell nyilvános-
ságra hozni. A közalapítványi támogatásokról szóló leg-
fontosabb döntéseket és ezen támogatások igénybevételé-
nek feltételeit (pályázatok, felhívások stb.) minden eset-
ben az országos sajtó útján kell nyilvánosságra hozni oly
módon, hogy azt országos napilapban kell megjelentetni.

A Kuratórium döntéseit tartalmazó nyilvántartás nyil-
vános, abba – a Közalapítvány székhelyén, elõre egyezte-
tett idõpontban – bárki betekinthet, és arról a költségek
megtérítése mellett másolatot kérhet.

A Közalapítvány mûködésének módjáról, szolgáltatásai
igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közlé-
seirõl a fentieken túl idõszaki kiadványaiban és a székhe-
lyén elhelyezett hirdetõtáblára történõ kifüggesztéssel is
tájékoztatja a nyilvánosságot.

A Kuratórium mûködésének további szabályait a Köz-
alapítvány Szervezeti és Mûködési Szabályzata, illetve a
Kuratórium ügyrendje állapítja meg, amelyek nem tartal-
mazhatnak jelen Alapító Okirattal ellentétes rendelkezése-
ket.

B) Felügyelõ Bizottság

1. A Felügyelõ Bizottság a Közalapítvány mûködésé-
nek és gazdálkodásának ellenõrzésére jogosult szerve.

2. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 48. § (5) bekez-
dése alapján a Felügyelõ Bizottság tagjait az Országgyûlés
Ifjúsági és Sportbizottsága választja meg. A Felügyelõ Bi-
zottság elnökét a Felügyelõ Bizottság tagjai választják
meg.

A Felügyelõ Bizottság három tagból áll.

A Felügyelõ Bizottság elnöke:
Dr. Vágó Ferenc

A Felügyelõ Bizottság tagjai:
Dr. Török Lajos

Németh Zsolt

A Felügyelõ Bizottság tagjainak megbízatása öt évre
szól. A tagokat ismételten meg lehet bízni.

3. Nem lehet a Felügyelõ Bizottság elnöke vagy tagja,
illetve a Közalapítvány könyvvizsgálója az a személy, aki

a) a vezetõ szerv elnöke vagy tagja,
b) a Közalapítvánnyal a megbízásán kívüli más tevé-

kenység elvégzésére szóló munkaviszonyban vagy egyéb
jogviszonyban van,

c) a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül, ki-
véve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem
pénzbeli szolgáltatásokat,

d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzá-
tartozója.

A Felügyelõ Bizottság tagjai és a Ptk. szerinti közeli
hozzátartozóik nem lehetnek a Közalapítvány Kuratóriu-
mának tagjai, avagy a Közalapítvánnyal munkaviszony-
ban és más függõségi viszonyban álló személyek.

A Felügyelõ Bizottság tagjainak összeférhetetlenségére
a Kuratórium tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi sza-
bályokat megfelelõen kell alkalmazni.

4. A Felügyelõ Bizottsági tagság megszûnik

a) a Közalapítvány megszûnésével,
b) az ötéves megbízási idõtartam lejártával,
c) ha a magyar Országgyûlés illetékes bizottsága javas-

latára a jelölést az Alapító visszavonja,
d) lemondással,
e) összeférhetetlenség beálltával,
f) elhalálozással.

5. A Felügyelõ Bigottság jelentéskészítési kötelezett-
sége

A Felügyelõ Bizottság a Közalapítvány mûködésérõl
évente készülõ könyvvizsgálói jelentés figyelembevéte-
lével minden naptári évet követõ május 31-éig az Alapító
számára írásbeli jelentésben rögzíti a Közalapítvány gaz-
dálkodásának tapasztalatait. A jelentést a Kuratórium is
köteles megtárgyalni és a szükséges intézkedéseket meg-
tenni.

6. A Felügyelõ Bizottság elnöke és tagjai jogosultak a
Közalapítványnál végzett tevékenységük alapján indokolt
költségeik megtérítésére, tiszteletdíjra azonban nem tart-
hatnak igényt.
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7. A Felügyelõ Bizottság mûködése

A Felügyelõ Bizottság szükség szerint, de legalább
évente három ülést tart. Az üléseket az elnök hívja össze
írásban, a napirend megjelölésével, legalább 8 nappal az
ülés idõpontja elõtt. Kivételes esetben az ülés haladéktala-
nul is összehívható. A Felügyelõ Bizottság rendkívüli ülé-
sének összehívását bármely tag kezdeményezheti, ennek a
kezdeményezésnek az elnök 15 napon belül köteles eleget
tenni.

A Felügyelõ Bizottság döntéseit nyílt szavazással, egy-
szerû szótöbbséggel hozza meg. Mûködésének egyéb sza-
bályait a Felügyelõ Bizottság ügyrendje tartalmazza, ame-
lyet a Felügyelõ Bizottság maga állapít meg, és amely nem
lehet ellentétes jelen Alapító Okirat rendelkezéseivel.

A Felügyelõ Bizottság mûködésére, üléseinek rendjére,
határozatainak meghozatalára és nyilvánosságára egye-
bekben a Kuratóriumra vonatkozó rendelkezéseket kell ér-
telemszerûen alkalmazni.

8. A Felügyelõ Bizottság tagja a Közalapítvány iratai-
ba, könyveibe szabadon betekinthet, a Kuratóriumtól, il-
letve a Közalapítványi Irodától bármely ügyben jelentést,
felvilágosítást kérhet. A hatályos törvényi rendelkezése-
ken túl a Felügyelõ Bizottságnak az ok és a cél megjelölé-
sével tett írásbeli indítványára a Kuratórium elnöke a Ku-
ratórium ülését az indítvány kézhezvételétõl számított
15 napon belül köteles kitûzni. A törvényben, illetve az
elõzõekben meghatározott határidõ eredménytelen eltelte
esetén a Felügyelõ Bizottság jogosult a Kuratórium össze-
hívására.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes mûködés helyreál-
lítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg,
a Felügyelõ Bizottság köteles a törvényességi felügyeletet
ellátó szervet értesíteni, s errõl egyidejûleg az Alapítót is
tájékoztatni.

A Felügyelõ Bizottságra, illetve tagjaira a közhasznú
szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény 11. §-ában
foglaltak is irányadók.

C) Közalapítványi Iroda

1. A Közalapítványi Iroda látja el – a Kuratórium elnö-
kének felügyelete alatt – a Közalapítvány mûködéséhez
szükséges, a Kuratórium munkáját segítõ adminisztratív,
ügyintézõ, operatív szervezõ, döntés-elõkészítõ és végre-
hajtó, valamint pénzügyi, illetve gazdálkodási feladatokat.
A Közalapítványi Iroda segíti továbbá a Felügyelõ Bizott-
ság munkáját, és biztosítja üléseinek technikai feltételeit.

2. Az Iroda vezetõje egyben a Közalapítvány titkára. A
Közalapítvány titkárát (irodavezetõt) a Kuratórium nevezi
ki, illetve menti fel, vele szemben az egyéb munkáltatói jo-
gokat a Kuratórium elnöke gyakorolja.

A Közalapítványnak a Közalapítványi Irodában foglal-
koztatott munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat
az Iroda vezetõje gyakorolja.

3. Az Iroda vezetõje a Kuratórium által meghatározott
költségvetés felett – a Kuratórium döntéseinek megfele-
lõen – gazdálkodhat. Az 1 000 000 Ft értékhatár feletti
szerzõdéskötésekhez a Kuratórium elnökének elõzetes
hozzájárulása szükséges.

4. Az Iroda feladatait és mûködési szabályait részletei-
ben a Közalapítvány Szervezeti és Mûködési Szabályzata
rendezi.

VII. A Közalapítvány gazdálkodásának alapvetõ szabá-

lyai

1. A Közalapítvány vagyonának tagozódása

A vagyon alapvetõ rendeltetése a közalapítványi célok
megvalósításának folyamatos és hatékony szolgálata. En-
nek érdekében a közalapítványi vagyonon belül el kell kü-
löníteni a törzsvagyont.

A közalapítvány törzsvagyona 62 500 000 Ft, azaz hat-
vankétmillió-ötszázezer forint, amely nem csökkenhet. A
törzsvagyon hozama a közalapítványi célokra felhasznál-
ható.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 48. §-ának (2) be-
kezdése alapján a Közalapítvány mûködési kiadásai nem
haladhatják meg évente a központi költségvetésbõl folyó-
sított támogatás öt százalékát. Ennek az összegnek a Köz-
alapítvány vagyonából való felhasználásáról, a felhaszná-
lási célokat és a célok szerinti részösszegeket is meghatá-
rozva, a Kuratórium évente dönt.

2. A vagyon feletti döntési jogkörök

A Kuratórium a Közalapítvány vagyoni helyzete és be-
vételei ismeretében évente dönt a Közalapítvány céljai kö-
zött felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható
pénzeszközök mértékérõl, felosztásuk módjáról. A Kura-
tórium által kitûzött stratégiai célok érdekében végrehaj-
tandó feladatokat az Iroda döntésre elõkészíti, és a Kurató-
rium döntésének megfelelõen végrehajtja.

A Közalapítvány a közalapítványi vagyonnal való gaz-
dálkodás körében az államháztartás alrendszereitõl kapott
vagy megítélt támogatások (normatív, címzett és céltámo-
gatások, valamint egyéb közalapítványi cél szerinti jutta-
tások) felhasználásáról oly módon köteles gondoskodni,
hogy biztosítania kell ezen harmadik személyek által el-
nyerhetõ támogatások sportszakmai célok megvalósításá-
ra irányuló, pályázati úton, illetve nyilvános felhívás útján
történõ felhasználását. Az ilyen támogatások – sportszak-
mai célokra irányuló – pályázaton kívüli elnyerésére csak
a Kuratórium által elfogadott szabályzatokban [VI. A/5.
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pont a), f) és o) alpontok] elõzetesen meghatározott ese-
tekben és rögzített elvek figyelembevételével kerülhet sor
úgy, hogy a Közalapítvány – egyéb eseteken kívül – pályá-
zatot köteles kiírni, ha az általa nyújtandó cél szerinti jutta-
tás az évi 1 millió Ft-ot meghaladja, kivéve, ha törvény
vagy kormányrendelet a Közalapítvány közfeladatára
tekintettel más eljárási rendet állapít meg. Nem tartoznak
e kötelezettség körébe a nyugellátás jellegû ellátások és
a természetes személyek részére nem ösztöndíj jelleggel
nyújtott olyan természetbeli ellátások, amelyek értéke nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének tízszeresét. A Közalapítvány a közalapítványi
vagyonnal való gazdálkodás körében az államháztartás al-
rendszereibõl származó támogatások felhasználásának fel-
tételeit a Közalapítvány támogatási döntését követõen kö-
teles a támogatást elnyerõ személlyel – kivéve a Gerevich
Aladár ösztöndíjban részesülõket – és más szervezettel kü-
lön szerzõdésben rögzíteni, és a szerzõdésben foglaltak
végrehajtását szervei útján folyamatosan ellenõrizni.

A Kuratórium rendelkezik a közalapítványi vagyonnak
– meghatározott elvek és befektetési szabályok szerinti –
hasznosításáról és újrabefektetésérõl.

A Kuratórium ezen belül:
a) meghatározza a Közalapítvány befektetéseinek

összetételét, lejáratát,
b) az Iroda közremûködésével szervezi és bonyolítja a

Közalapítvány befektetési ügyleteit,
c) az Irodán keresztül vezeti a vagyonkezelésbe át-

adott-átvett szabad közalapítványi eszközök nyilván-
tartását,

d) az Irodán keresztül folyamatosan ellenõrzi a tulajdo-
nában lévõ vagyon összetételét, a mûködéssel kapcsolatos
feladatok végrehajtását.

3. A közalapítványi befektetések szabályai

A Közalapítvány a közalapítványi célok megvalósításá-
hoz idõlegesen fel nem használt saját eszközeit (szabad
közalapítványi eszköz) a jogszabály által megengedett for-
mákban (befektetési formák) fektetheti be, illetve ilyen be-
fektetési formákban tarthatja a Kuratórium által elfogadott
Befektetési Szabályzatnak megfelelõen, mely nem lehet
ellentétes jelen Alapító Okirat rendelkezéseivel.

A közalapítványi befektetéseknek összhangban kell
lenniük a Közalapítvány rövid és hosszú távú kötelezettsé-
geivel, fenntartva a folyamatos fizetõképességét.

A Közalapítvány rendelkezésére álló szabad pénzesz-
köz csak az állam által garantált értékpapírban helyezhetõ
el. Szabad közalapítványi eszköz befektetésének minõsül
e tekintetben a Közalapítvány rendelkezésére álló, az ál-
lamháztartás alrendszereitõl közalapítványi célok megva-
lósítására juttatott pénzeszköz lekötése is, melyet a vonat-
kozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelõen a Közala-
pítvány a Magyar Államkincstárnál vezetett számláján he-
lyezhet el, illetve köthet le.

Bármely közalapítványi vagyonelem értékesítésére ki-
zárólag úgy kerülhet sor, ha azt megelõzte az adott va-
gyonelem szakértõvel történt értékbecslése.

4. A Közalapítvány gazdálkodása

A Közalapítvány által a sportról szóló 2004. évi I. tör-
vény alapján a mûködési kiadásokra fordítható összeg fel-
használásának céljait a Kuratórium évente határozza meg.

A Közalapítvány céljainak elérésére tevékenységének
gyakorlása során a Közalapítvány vagyona és annak hoza-
dékai használhatók fel, törzsvagyon sérelme nélkül.

Olyan felajánlást, vagyoni hozzájárulást, amely a köz-
alapítványi célra közvetlenül nem hasznosítható, értékesí-
teni kell, s az így befolyt összeget kell a Közalapítvány va-
gyonába helyezni. A Közalapítvány hitelt nem vehet fel
sem külföldi, sem belföldi hitelezõktõl.

A Közalapítvány gazdálkodását a Ptk. 74/G. § (8) be-
kezdése szerint az Állami Számvevõszék ellenõrzi.

5. A Közalapítvány közhasznú jelentése

A Kuratórium minden év május 31-éig köteles beszá-
molni a Közalapítvány elõzõ évi mûködésérõl, gazdálko-
dásáról és vagyoni helyzetérõl. A Közalapítvány az éves
beszámolóját évente könyvvizsgálóval köteles auditáltat-
ni. A Kuratórium beszámolóját a Felügyelõ Bizottság je-
lentésével együtt legkésõbb május 31-éig az Alapító részé-
re meg kell küldenie.

A Közalapítvány köteles gazdálkodásának legfonto-
sabb adatait évente a Sportértesítõben, valamint egy orszá-
gos napilapban nyilvánosságra hozni.

A Kuratórium elkészíti és elfogadja az éves beszámoló
jóváhagyásával, elfogadásával egyidejûleg a Közalapít-
vány közhasznúsági jelentését.

A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
a) a Közalapítvány számviteli beszámolóját,
b) a költségvetési támogatás felhasználását,
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
d) a cél szerinti juttatások kimutatását,
e) a központi költségvetési szervtõl, az elkülönített ál-

lami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi
települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és
mindezek szerveitõl kapott támogatás mértékét,

f) a közhasznú tevékenységrõl szóló rövid tartalmi be-
számolót.

A Közalapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki
betekinthet, valamint abból saját költségére másolatot ké-
szíthet. A közhasznúsági jelentést a Felügyelõ Bizottság
jelentésével együtt legkésõbb május 31-éig az Alapító ré-
szére meg kell küldeni. A Közalapítvány közhasznú jelen-
tését a tárgyévet követõ évben, legkésõbb június 30-áig sa-
ját honlapján (www.niszka.hu), ennek hiányában egyéb, a
nyilvánosság számára elérhetõ módon köteles közzétenni.
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VIII. A Közalapítvány képviselete

1. A Közalapítvány törvényes képviselõje a Kurató-
rium elnöke, vagy az elnök távollétében, illetve akadá-
lyoztatása esetén a Kuratórium elnökhelyettese. A tör-
vényes képviselõk a képviseletre önállóan, külön-külön
jogosultak.

2. A Közalapítvány bankszámlája felett a Kuratórium
elnöke, vagy az elnök távollétében, illetve akadályoztatása
esetén a Kuratórium elnökhelyettese (akik nem lehetnek
az Alapítót képviselõ személyek) bármelyik, az Alapítóval
függõ viszonyban nem álló kurátorral együttesen jogosult
rendelkezni.

IX. Csatlakozás

1. A Közalapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy
külföldi természetes vagy jogi személy, illetve jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkezõ szervezet felajánlással, pénzbeli
vagy természetbeni juttatással, vagyonrendeléssel csatla-
kozhat, ha a Közalapítvány céljait és az Alapító Okiratban
foglaltakat elfogadja.

2. A csatlakozás elfogadásáról vagy visszautasításáról
a Kuratórium dönt. A felajánlást, juttatást a Kuratórium
visszautasíthatja, ha annak elfogadása a Közalapítvány
céljait sérti vagy a Közalapítvány mûködését hátrányosan
érinti.

X. Záró rendelkezések

1. Az Alapító nevében a belügyminiszter jár el.

2. Az Alapító az Alapító Okiratot a Ptk. 748. § (5) be-
kezdésében foglaltak szerint módosíthatja, illetve a Ptk.
74/G. § (9) bekezdése szerint a Közalapítvány megszünte-
tését kezdeményezheti.

3. Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdések-
ben a Ptk. közalapítványokra vonatkozó szabályai, a köz-
hasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény, va-
lamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései
az irányadóak.

Budapest, 2005. november 2.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

Pályázati felhívás

Fejér Megye Közgyûlése
pályázatot hirdet

a Velencei-tavi Vízi Sportiskola
és Szabadidõ Központ (2484 Agárd, Tópart u. 17.)

igazgatói álláshelyére

Pályázati feltételek:

– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes
szakmai önéletrajzot,

– szakképzettséget tanúsító okirat hitelesített másolatát,
– a munkakörrel kapcsolatos elképzelést, vezetési

programot,
– a pályázat benyújtási határidejéhez viszonyított 3 hó-

napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a személyes adatok kezelésére vonatko-

zóan, továbbá arról, hogy a pályázatát elbíráló testületi
üléseken kívánja-e zárt ülés elrendelését.

A Fejér Megyei Önkormányzat a pályázat iránt érdeklõ-
dõk részére – a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájé-
koztatást Humán Fõosztálya útján – biztosítja [8000 Szé-
kesfehérvár, Piac tér 12–14., Telefon: (22) 522-529].

Egyéb feltételek:

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször
módosított 1992. évi XXXIII. törvény, valamint annak
végrehajtására kiadott, a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport
területén történõ végrehajtásáról szóló 89/1994. (VI. 8.)
Korm. rendelet elõírásainak figyelembe vételével történik.

Szolgálati lakás biztosítására nincs lehetõség.
A állás betöltése: meghatározott idõre, 5 évre szól:

2006. december 1-jétõl 2011. december 1-jéig.

A pályázat beküldési határideje: a Sportértesítõben tör-
ténõ megjelenéstõl számított 30. nap.

Pályázat benyújtása: Fejér Megyei Közgyûlés Elnöké-
nek, 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beadásá-
nak lejártát követõ 30. nap, illetve az azt követõ elsõ soron
következõ közgyûlés.
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû könyvét.

Az olvasó olyan tudományos munkát tart a kezében, amelynek legfõbb tárgya a büntetõeljárási jog, a büntetõeljárás és
kisebb mértékben a kriminalisztika. Így jelenik meg a büntetõeljárási jog tudományának és kodifikációjának története is.
Bócz Endre több síkon elemzi a büntetõeljárás tárgyköreit. Az egyik a kodifikáció- és tudománytörténeti aspektus. Ezen
belül ismerteti az 1808. évi francia kódexek Európára kiterjedõ hatásait, ideértve az 1896. évi magyar Bûnvádi Perrend-
tartást is. A munka külön érdekessége és értéke a nálunk úgyszólván ismeretlen cári orosz kodifikálás történetének, az
1864. évi kódexnek és elõzményeinek bemutatása.
A mû másik kiterjedt tárgykörét a nyomozás adja. A szerzõ rámutat itt olyan jelenségekre, amelyeknek ritkán jártunk
utána a jogi elemzés során. Ilyenek pl. a nyomozásról mint a büntetõeljárás önálló szakaszáról vallott nézetek, illetõleg
az azt kifejezõ intézmények.
A szerzõ az ügyész, a közvádló szerepkörébe szõve foglalkozik a bizonyítás kérdéseivel. Itt elsõsorban a fogalmak
– mint a „bizonyítás”, „történés”, „tény”, „felderítés” – tisztázására törekszik. Nem mulasztja el szóvá tenni a bûnügyi
technika jelentõségét, a bizonyításban vitt fejlesztõ szerepét és a kriminalisztikai képzés hiányosságait. Figyelmet szen-
tel a nyomozásbeli tényfeltárás (bizonyítás) terjedelmének. Felhívja a figyelmet a nyomozási, vizsgálati szakaszban
fenyegetõ egyoldalúság veszélyeire, fõként arra, hogy az ezt követõ döntés befolyásolására alkalmas.
Az olvasó természetesen maga dönti el, mit tart a bemutatott mûbõl a legtanulságosabbnak.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Köz-
löny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internet-
címen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3990 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
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

dr. Zavodnyik József

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény magyarázata I–II.

címû kétkötetes kiadványát.

A 2004. május 1-jén hatályba lépett, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. tör-
vény részletesen szabályozza a magyar biztosítási piac szereplõi piacra lépésének és mûködésének,
illetve a biztosításfelügyeleti hatóság tevékenységének egyes kérdéseit, téve mindezt a közösségi jog ren-
delkezéseinek való megfelelés igényével.

A jogszabály magyarázatára vállalkozó jelen munka feltárja a törvény belsõ összefüggéseit, ismertetve az
egyes elõírások közösségi biztosítási jogi hátterét is. Felhívja a figyelmet a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete által közzétett ajánlásokra, állásfoglalásokra, módszertani útmutatókra és tájékoztatókra, illetõ-
leg a bírósági határozatokra, ezáltal is megkönnyítve az egyes rendelkezések helyes értelmezését és gya-
korlati alkalmazását.

Ajánljuk elsõsorban mindazoknak, akik mindennapi munkájuk során a biztosítási törvény elõírásait kell,
hogy alkalmazzák, így a biztosítók munkatársainak, a biztosításközvetítõknek és a biztosítási szaktanács-
adóknak, de a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban a biztosítás területével foglalkozóknak, to-
vábbá a biztosítási jogot tanulóknak is.

A szerzõ, dr. Zavodnyik József 1991-tõl 2001-ig az Állami Biztosításfelügyeletnél, illetve a Pénzügyi Szer-
vezetek Állami Felügyeleténél dolgozott, 2001-tõl a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagja.
Az elmúlt években számos publikációja jelent meg a biztosítási jog tárgyában, s több helyen oktat biztosítá-
si ismereteket.

A 848 oldal terjedelmû, kétkötetes kiadvány ára 3675 Ft áfával.
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 kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÉS

Megrendeljük
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény magyarázata I–II. címû két-
kötetes kiadványt (ára: 3675 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
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.
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 kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy 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
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÕL SZÓLÓ
1992. ÉVI XXII. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA I–II.

címû könyvet.

A Munka Törvénykönyvének kommentárja az 1992-ben született törvény hatályos szövegét és az azokhoz
fûzött jogirodalmi magyarázatokat közli, végigkövetve az elmúlt tizennégy év törvénymódosításait, különös
figyelemmel az Európai Unió munkajogi intézményeinek átvételére és a jogalkalmazói gyakorlatra.

A szerzõk szándéka szerint a kötetet haszonnal forgathatják a jogszabály értelmezését keresõ, a
jogalkalmazói gyakorlat felõl érdeklõdõ elméleti és gyakorlati szakemberek egyaránt.

A kommentár a gyakorlatban való hasznos alkalmazhatóság érdekében az egyes jogintézmények-
hez összefoglalja a kapcsolódó jogirodalmi munkákat, jogszabályokat, a Legfelsõbb Bíróság Mun-
kajogi Kollégiumának állásfoglalásait.

A kötet szerzõi a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Társadalom-
biztosítási Jogi Tanszékének munkatársai: dr. Kiss György egyetemi tanár, dr. Berke Gyula egyete-
mi docens, dr. Bankó Zoltán egyetemi adjunktus, valamint dr. Gyulavári Tamás, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékének egyete-
mi docense.

A 736 oldal terjedelmû, kétkötetes kiadvány ára 3192 Ft áfával.
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 kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÕL SZÓLÓ
1992. ÉVI XXII. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA I–II.

címû, 736 oldal terjedelmû kétkötetes kiadványt.

(ára: 3192 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 jelzõ-
számára 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 GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ
TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

címû kiadványt.

A 2006. július 1-jétõl hatályos, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (az új Gt.)
megalkotása során az Európai Unió társasági jogával való harmonizáció és az egyes tagállamok
társasági joga fejlõdésének közös sajátosságai mellett a magyar jogalkalmazók több mint másfél
évtizedes tapasztalatait is felhasználták.

A magyar jogalkalmazók számára ma már nem számít újdonságnak a társasági jog. Az ellenérzések rég
megszûntek, az elsõ társasági törvény, az 1988. évi VI. törvény hatályba lépése óta a gazdasági élet
szereplõi a társasági jog intézményeit megismerték és elfogadták. Kialakult az a cégbírósági gyakorlat és
jelentõs szakirodalom, megerõsödött az a társasági jogi kultúra, amelyre a jogalkotó támaszkodhatott.

Az új Gt. egyes kérdéseket a korábbival azonosan szabályoz, így az 1997. évi CXLIV. törvényen alapuló,
a Legfelsõbb Bíróság és az ítélõtáblák közzétett döntéseibõl megismerhetõ bírói gyakorlat részben
továbbra is irányadó.

Ára: 3024 Ft áfával.

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 kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata címû kiadványt
..................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:
Ára: 3024 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
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.

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 kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy 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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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.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
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