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A Kormány rendelete

A Kormány
12/2007. (II. 6.) Korm.

rendelete
a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési
támogatási programok elõirányzatai, valamint
a vis maior tartalék felhasználásának részletes

szabályairól

(kivonatos közlés)

2. §

E rendelet alkalmazásában:
5. humán-infrastruktúra fejlesztés: az oktatás (alap- és

középfokú oktatás), a mûvelõdés, az egészségügy, a szoci-
ális ellátás (szociális és családügy), valamint a sport terü-
letén megvalósuló fejlesztés;

15. §

(2) Az önkormányzatok az alábbi fejlesztési célok meg-
valósításához igényelhetnek támogatást:

g) közfürdõk korszerûsítéséhez;
h) a turizmushoz, a környezet- és a természetvédelem-

hez, a sporttevékenység gyakorlása infrastrukturális felté-
telrendszerének megteremtéséhez, valamint a szociális
foglalkoztatáshoz kapcsolódó önkormányzati fejleszté-
sekhez;

24. §

(1) E rendelet 15. § (2) bekezdésének e) pontja, a 16. §
b) pontja alapján múzeum, illetve filmszínház fejlesztésé-
hez, a 15. § (2) bekezdésének g) pontja alapján közfürdõk,
strandok, uszodák fejlesztéséhez, valamint a 15. § (2) be-
kezdésének h) pontja alapján turizmushoz, turisztikai szál-
láshelyek, turisztikai szolgáltatóegységek fejlesztéséhez,
valamint sporttevékenység gyakorlása infrastrukturális
feltételrendszerének megteremtéséhez, sportpályák, sport-
csarnokok fejlesztéséhez – amennyiben a sportlétesítmény
nem kizárólag utánpótlás sport vagy ingyenes tömegsport
rendezvények tartására szolgál – támogatás kizárólag az
Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. és 88. cikké-
nek a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való
alkalmazásáról szóló 1628/2006/EK bizottsági rendelet
(HL L sorozat 302/29 2006. november 1.) vagy – a támo-
gatást nyújtó szándéka szerint – az Európai Közösséget
létrehozó Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis tá-
mogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bi-
zottsági rendelet (HL L sorozat 379/5 2006. december 28.)
rendelkezései szerint adható.

26. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követõ napon lép
hatályba.

A Kormány tagjainak
rendeletei

Az oktatási és kulturális miniszter
9/2007. (II. 27.) OKM

rendelete
a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok

módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet,
továbbá a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl
szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról*

(kivonatos közlés)

A közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi
LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló tör-
vény) 94. §-a (1) bekezdésének a), b) és f) pontjában, vala-
mint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény 97. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
továbbá a közoktatásról szóló törvény 8/A. §-ának,
45. §-ának (2) bekezdésében, 131. §-ának (6) bekezdésé-
ben, továbbá a közoktatásról szóló törvény módosításáról
rendelkezõ 2003. évi LXI. törvény 90. §-a (2) bekezdésé-
nek d) pontjában foglaltak végrehajtására, az oktatási és
kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meg-
határozott feladatkörömben eljárva a következõket rende-
lem el:

1. §

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjé-
rõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról
szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet (a továbbiakban: R.)
2/A. §-sal és azt megelõzõen a következõ alcímmel egé-
szül ki:

„A közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv

2/A. § (1) A közoktatásról szóló törvény 20. §-a (1) be-
kezdésének b)–d) és f) pontjában felsorolt iskolák – meg-
határozott sportág, sportágak tekintetében – akkor láthat-
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* A rendelet melléklettel teljes szövegét a Magyar Közlöny 2007. évi
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ják el a sportiskola feladatait, ha a pedagógiai programjuk
elkészítésénél figyelembe veszik az adott sportág utánpót-
lás-nevelésével összefüggõ feladatokat, ennek érdekében
helyi tantervüket a közoktatási típusú sportiskolai keret-
tanterv alapján készítik el, továbbá biztosítják a testneve-
lés tantárgy emelt szintû oktatását (e rendelet alkalmazásá-
ban a továbbiakban: sportiskola), valamint megfelelnek az
e §-ban meghatározott követelményeknek.

(2) A sportiskola olyan sportág tekintetében láthatja el
az utánpótlás nevelésével összefüggõ feladatokat, amely
tekintetében – az utánpótlás-nevelés valamennyi kérdésé-
re kiterjedõ – megállapodást kötött egy vagy több sport-
egyesülettel, valamint azzal az országos sportági szakszö-
vetséggel vagy országos sportági szövetséggel (a továb-
biakban együtt: szakszövetség), amelynek a sportegyesü-
let tagja. Az utánpótlás nevelésével összefüggõ feladato-
kat a sportiskola az utánpótlás-nevelést végzõ sportegye-
sület és az azt szakmailag koordináló szakszövetség közre-
mûködésével határozza meg.”

2. §

Az R. 2. számú melléklete
a) ,,Az oktatási miniszter által – a benyújtó hozzájáru-

lásával – kihirdetett kerettantervek” felsorolása a követke-
zõ 13. ponttal egészül ki:

„13. A kerettanterv neve: Közoktatási típusú sportisko-
lai kerettanterv

A kerettanterv benyújtója: Wesselényi Miklós Sport
Közalapítvány és a Csanádi Árpád Általános Iskola és
Gimnázium (Budapest)”;

b) az e rendelet mellékleteként kiadott „KÖZOK-
TATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI KERETTAN-
TERV”-vel egészül ki.

3. §

A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a következõ 39/J. §-sal és
azt megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„A sportiskolai nevelés és oktatás

„39/J. § (1) A közoktatási törvény 20. §-a (1) bekezdés
b)–d) és f) pontjában felsorolt iskolák akkor láthatják el a
sportiskola feladatait, ha a közoktatási típusú sportiskolai
kerettantervben meghatározottak alapján elkészített helyi
tantervük végrehajtásához szükséges feltételekkel – a
sportiskolai utánpótlás-nevelésben közremûködõ sport-
egyesülettel, valamint az adott sportág országos sportági
szakszövetségével vagy országos sportági szövetségével
(a továbbiakban együtt: szakszövetség) kötött megállapo-
dásban foglaltakat is figyelembe véve – rendelkeznek,
illetve a feltételek fokozatosan megteremthetõk, továbbá
az iskola a központi sportigazgatásért felelõs szerv szak-

mai háttérintézményével az utánpótlás-neveléssel kapcso-
latos szakmai munka segítésére megállapodást kötött.

(2) A sportiskolai feladatot ellátó iskola (a továbbiak-
ban: sportiskola) nem láthat el kötelezõ felvételi feladato-
kat, továbbá biztosítania kell a tanulmányok folytatását
azok részére is, akik a sportiskolai kerettanterv tekinteté-
ben nem megfelelõ sporttevékenység, illetve sportbéli fej-
lõdés miatt a sportiskolai kerettanterv alapján végzett ok-
tatásban nem vehetnek részt.

(3) A sportiskolai kerettanterv alapján végzett oktatásba
az a tanuló vehetõ fel, aki megfelel a sportegészségügyi al-
kalmassági és fizikai képesség felmérési vizsgálat követel-
ményeinek.

(4) A sportiskola mûködéséhez szükséges – a sport-
egyesülettel, valamint az adott sportág szakszövetségével
kötött megállapodás alapján nem fedezett – többletköltsé-
geket a fenntartónak kell biztosítania.”

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon
lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
5. §-ának (2) bekezdésében a „foglalkoztatáspolitikai és
munkaügyi miniszter” szöveg helyébe a „szociális és mun-
kaügyi miniszter” és az „oktatási miniszter” szöveg helyé-
be az „oktatási és kulturális miniszter”, az 5. § (8) bekez-
désében az „oktatási miniszterhez” szöveg helyébe az „ok-
tatási és kulturális miniszterhez” szöveg, továbbá az R.
1. és 2. számú mellékletének címében az „oktatási minisz-
ter” szöveg helyébe a „miniszter” szöveg lép.

A szociális és munkaügyi miniszter
10/2007. (II. 27.) SZMM

rendelete
az Országos Képzési Jegyzékrõl

és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel
és törlés eljárási rendjérõl szóló

1/2006. (II. 17.) OM rendelet módosításáról

(kivonatos közlés)

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 4. §
(2) bekezdésének a) pontjában, a 48. § (3) bekezdésében,
valamint a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és ha-
táskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 3. §
ec) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az 1. § tekin-
tetében az oktatási és kulturális miniszterrel, a szakképesí-
tésért felelõs miniszterekkel, a Központi Statisztikai Hiva-
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tal elnökével és a Közbeszerzések Tanácsa elnökével
egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §

(1) Az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos
Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rend-
jérõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet (a továbbiakban:
R.) 3. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(5) A szakképesítésért felelõs miniszter a javaslatot a
(4) bekezdésben meghatározott okmányokkal együtt szak-
mai véleményezésre megküldi a Nemzeti Szakképzési és
Felnõttképzési Intézetnek (a továbbiakban: NSZFI) és az
Szt. 4. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott, a
szakképzési szerkezet folyamatos fejlesztését és korszerû-
sítését szolgáló bizottságnak (a továbbiakban: OKJ bizott-
ság) is. Az NSZFI és az OKJ bizottság a szakképesítésért
felelõs miniszter által megküldött javaslattal kapcsolatos
véleményét, a javaslatnak az NSZFI-be és az OKJ bizott-
sághoz való megérkezésétõl számított harminc napon be-
lül alakítja ki.”

(2) Az R. 1. számú mellékletének „Országos Képzési
Jegyzék 2006” alcíme és az azt követõ táblázat helyébe az
e rendelet 1. számú mellékletével megállapított alcím és
táblázat lép.

(3) Az R. 1. számú mellékletének „Jelmagyarázat” része
alatti „2. oszlop – Szakképesítés megnevezése” alcíme
alatti

„2: Mûvészeti szak: párhuzamos oktatás, a szakmai év-
folyamok számozása megegyezik az általános mûveltséget
megalapozó, illetve az érettségire felkészítõ ismereteket
nyújtó évfolyamok számozásával; a 7. oszlopban az évfo-
lyamok száma a nem párhuzamos oktatás szakképzési év-
folyamainak számát jelenti; az adott szakképesítésnél az
iskolarendszeren kívüli képzésre vonatkozó, a szakképesí-
tés sajátosságait figyelembe vevõ további feltételeket,
illetve az egyéni felkészülés lehetõségét a szakmai és vizs-
gakövetelmény határozza meg.” szövegrész helyébe a

„2: Mûvészeti szak: párhuzamos oktatás, a szakmai év-
folyamok számozása megegyezik az általános mûveltséget
megalapozó, illetve az érettségire felkészítõ ismereteket
nyújtó évfolyamok számozásával; a 7. oszlopban az elsõ
évfolyamszám a az érettségire épülõ szakképzõ évfolya-
mok számát, a második évfolyamszám a párhuzamos okta-
tás évfolyamainak számát jelenti; az adott szakképesítés-
nél az iskolarendszeren kívüli képzésre vonatkozó, a szak-
képesítés sajátosságait figyelembe vevõ további feltétele-
ket, illetve az egyéni felkészülés lehetõségét a szakmai és
vizsgakövetelmény határozza meg.” szövegrész lép.

(4) Az R. 1. számú mellékletének „Jelmagyarázat” része
alatti „7. oszlop – A szakképesítés megszerzéséhez szük-
séges képzés maximális idõtartama” alcíme alatti szöveg-

rész második mondata helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„Ahol csak az óraszám adott ott kizárólag iskolarend-
szeren kívül oktatható a szakképesítés kivéve, ha a
központi program az oktatási és kulturális miniszter és
a szociális és munkaügyi miniszter egyetértésével kiadásra
került.”

(5) Az R. 1. számú mellékletének „Jelmagyarázat” része
alatti „9. oszlop – A szakmai és vizsgakövetelmény meg-
határozására feljogosított miniszter” alcím és az azt követõ
szövegrész helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

,,9. oszlop – A szakképesítésért felelõs miniszter
Rövidítések jelmagyarázata
i = kizárólag iskolai rendszerû szakképzésben megsze-

rezhetõ szakképesítés; EüM = egészségügyi miniszter;
FVM = földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter;
GKM = gazdasági és közlekedési miniszter; HM = honvé-
delmi miniszter; IRM = igazságügyi és rendészeti minisz-
ter; KSH = Központi Statisztikai Hivatal elnöke; KT =
Közbeszerzések Tanácsa elnöke, KvVM = környezetvé-
delmi és vízügyi miniszter; OKM = oktatási és kulturális
miniszter; ÖTM = önkormányzati és területfejlesztési mi-
niszter; PM = pénzügyminiszter; SZMM = szociális és
munkaügyi miniszter.”

2. §

Az R. az e rendelet 2. számú mellékleteként kiadott, a
hiány-szakképesítések régiónkénti jegyzékét tartalmazó
3. számú melléklettel egészül ki.

3. §

(1) Ez a rendelet kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) az R. 6. § (2) bekezdése,
b) az R. módosításáról szóló 25/2006. (VI. 8.) OM ren-

delet 2–3. §-a,
c) a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tar-

tozó egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelmé-
nyeinek kiadásáról szóló 2/2006. (VIII. 8.) SZMM rende-
let 2. §-ának (3) bekezdése.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
a) 3. §-ának (6) bekezdésében az „NSZI, az OKJ bizott-

ság, valamint az NFI” szövegrész helyébe az „NSZFI és az
OKJ bizottság” szövegrész,

b) 4. § (1) bekezdésében az „NSZI, az OKJ bizottság és
az NFI” szövegrész helyébe az „NSZFI és az OKJ bizott-
ság” szövegrész,

c) 4. §-ának (2) bekezdésében „az Országos Szakkép-
zési Tanács (a továbbiakban: OSZT)” szövegrész helyébe
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„a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanács
(a továbbiakban: NSZFT)” szövegrész,

d) 4. §-ának (3)–(6) bekezdésében „az OSZT” szöveg-
rész helyébe „az NSZFT” szövegrész,

e) 3. §-ának (1) bekezdésében „az oktatási miniszter-
nél” szövegrész helyébe „a szociális és munkaügyi minisz-
ternél” szövegrész,

f) 4. §-ának (1) bekezdésében „az oktatási miniszter-
nek” szövegrész helyébe „a szociális és munkaügyi mi-
niszternek” szövegrész,

g) 4. §-ának (2)–(6) bekezdésében „az oktatási minisz-
ter” szövegrész helyébe „a szociális és munkaügyi minisz-
ter” szövegrész,

h) 6. §-ának (3) bekezdésében a „kiadásra került” szö-
vegrész helyébe „hatályba lépett” szövegrész,

i) 6. §-ának (4) bekezdés a) pontjában a „kiadásától”
szövegrész helyébe „hatálybalépésétõl” szövegrész

lép.

(4) Az e rendelet 2. számú mellékleteként kiadott
hiány-szakképesítések régiónkénti jegyzéke tekintetében
a „31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló” szakképesítés
alatt „31 521 09 0000 00 00 Gépi forgácsoló” szakképesí-
tést, a „31 521 10 1000 00 00 Géplakatos” szakképesítés
alatt „31 521 10 0000 00 00 Géplakatos” szakképesítést, a
„31 521 24 1000 00 00 Szerkezetlakatos” szakképesítés
alatt „31 521 25 0000 00 00 Szerkezetlakatos” szakképesí-
tést a „33 521 08 0000 00 00 Szerszámkészítõ” szakképe-
sítés alatt „33 521 07 0000 00 00 Szerszámkészítõ” szak-
képesítést is érteni kell.
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1. számú melléklet a 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelethez

Országos Képzési Jegyzék 2007.

Sor-
szám

Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítések köre

Szakma-
csoport

Jegyzékbe
kerülés

éve

Kizárólag
iskolai

rendszerben
oktatható

Maximális
képzési idõ

FEOR
szám

A szakmai és
vizsgakövetelmény
meghatározására

feljogosított
miniszter

Azonosító szám Rész-szaképesítés Elágazás Ráépülés

szint
tanulmányi

terület
sor-

szám

alap-
szak-

képesítés

rész-
szak-

képesítés
elágazás ráépülés

Azonosító

megnevezés

Azonosító

megnevezés

Azonosító

megnevezés
szint

sor-
szám

szint
sor-

szám
szint

sor-
szám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

12.
0 0 1 0 52 01 Gyógymasszõr

1 1993. –
2 év

2000 óra
5314 EüM

0 0 1 0 52 02 Sportmasszõr

32. 3 1993. –
1 év

1200 óra
3413 OKM

33.

52 813 01 Sportedzõ (sportág megjelölésével)

3 1993. – 3419 ÖTM

0 1 0 0 33 01 Sportoktató (sportág megjelölésével) 500 óra

0 0 1 0 52 01 Fitness-welness asszisztens 1 év
1000 óra0 0 1 0 52 02 Sportedzõ (sportág megjelölésével)

0 0 0 1 54 01
Rekreációs mozgásprogram-vezetõ
(a szakirány megjelölésével)

1 év
1000 óra

34. 52 813 02 Sportszervezõ, -menedzser 0 0 0 0 3 1993. –
1 év

1000 óra
3716 ÖTM

54. 0 0 1 0 55 04 Sportkommunikátor 4 2006. i 2 év 3622 OKM

200. 0 0 0 1 33 01
Sportterem- és sportlétesítmény-
üzemeltetõ

9 2006. – 500 óra 3613 SZMM

371. 31 543 08 Sportszerjavító 0 0 0 0 19 2006. –
2 év

2000 óra
7514 SZMM

14
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A Köztársasági Elnök
határozatai

A Köztársasági Elnök
44/2007. (III. 20.) KE

határozata
kitüntetés adományozásáról

(kivonatos közlés)

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök
elõterjesztésére

a magyarországi labdarúgás érdekében végzett tevé-
kenysége, sportpályafutása elismeréseként

Ilovszky Rudolf nyugalmazott edzõnek, szövetségi kapi-
tánynak

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozat);

sportmenedzseri munkája, a hazai roma kisebbség érde-
kében végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként

Mezei István sportmenedzsernek, az Európai Cigány
Labdarúgó Szövetség elnökének,

a mozgássérült gyermekek életminõségének javítása ér-
dekében végzett sokoldalú munkássága elismeréseként

Nádas Pálnak, a Mozgásjavító Általános Iskola, Egysé-
ges Gyógypedagógiai Módszertani Intézet és Diákotthon
igazgatójának,

a kézilabda sportban végzett közel öt évtizedes sporto-
lói és edzõi tevékenysége elismeréseként

Vass Sándornak, a Magyar Kézilabda Szövetség szak-
mai alelnökének

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozat)

kitüntetést adományozom.

KEH ügyszám: VII-2/1040/2007.

A Köztársasági Elnök
45/2007. (III. 20.) KE

határozata
kitüntetés adományozásáról

(kivonatos közlés)

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök
elõterjesztésére

sportpályafutása elismeréseként, valamint a latin-ame-
rikai magyar sportéletben játszott kimagasló szerepéért

Szabó Éva Juditnak, az Argentin Sportlövész Szövetség
alelnökének

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozat)

kitüntetést adományozom.

KEH ügyszám: VII-2/1093/2007.

A Köztársasági Elnök
59/2007. (III. 20.) KE

határozata
kitüntetés adományozásáról

(kivonatos közlés)

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján az önkormány-
zati és területfejlesztési miniszter elõterjesztésére

Karger Kocsis Lászlónak, az Önkormányzati és Terü-
letfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkársága
szakmai fõtanácsadójának

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

kitüntetést adományozom.

KEH ügyszám: VII-2/1071/2007.
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A Kormány határozatai

A Kormány
1005/2007. (II. 6.) Korm.

határozata
a Nemzet Sportolója Cím adományozásáról

A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény
62. §-ának (1) bekezdése alapján – figyelemmel a Nemzet
Sportolója Címrõl szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet
5. §-ában foglaltakra –

Földi Imre súlyemelõ részére

a NEMZET SPORTOLÓJA CÍMET

és az azzal járó életjáradékot adományozza.

A Kormány
1010/2007. (III. 13.) Korm.

határozata
a sportlétesítmények fejlesztési és mûködtetési

rendszerének átalakításáról szóló
1055/2004. (VI. 8.) Korm. határozat 1. b) és c) pontjai

végrehajtását szolgáló kormányhatározatok
módosításáról

1. A Gyöngyösi Sport- és Rendezvénycsarnok PPP
konstrukció keretében történõ megvalósításáról, illetve
a „Sporttal a közösségekért” program keretében megvaló-
suló további hasonló projektekhez kapcsolódó eljárás-
rendrõl szóló 2039/2005. (III. 23.) Korm. határozat
(a továbbiakban: H1.) 4. a) pontjában, valamint a Dél-
Dunántúli 1. Tanuszoda Projekt és a Kozármislenyi Torna-
terem Projekt PPP konstrukció keretében történõ meg-
valósításáról, illetve a „Tanuszodát minden kistérségben”
és „Korszerû tornatermet mindenhol” program keretében
megvalósuló további projektekhez kapcsolódó eljárás-
rendrõl szóló 2146/2005. (VII. 15.) Korm. határozat
(a továbbiakban: H2.) 2., 4. a), 6. és 8. a) pontjában
a „2022. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2023. de-
cember 31-ig” szöveg lép.

2. A H1. 6. pontjában és a H2. 10. pontjában a
„2007–2023.” szövegrész helyébe a „2007–2024.” szö-
veg lép.

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

A Kormány
2012/2007. (I. 30.) Korm.

határozata
az UEFA EURO 2012 Labdarúgó Európa-bajnokság
döntõ fordulójának a Magyar Labdarúgó Szövetség

és a Horvát Labdarúgó Szövetség általi közös
megrendezésére benyújtott pályázat második

fordulójában az UEFA részérõl igényelt
25. számú garanciavállaló nyilatkozathoz szükséges

állami szerepvállalásról

A Kormány

1. felhatalmazza az önkormányzati és területfejlesztési
minisztert, hogy a 2012. évi UEFA EURO 2012 Labdarú-
gó Európa-bajnokság döntõ fordulójának Magyarország
és Horvátország általi közös megrendezésére benyújtott
pályázat második fordulójában az UEFA részérõl a mérkõ-
zések nyilvános rendezvényeken való megtekintésével
összefüggõen a pályázathoz kapcsolódóan igényelt – a
sportról szóló 2004. évi I. törvény 50. §-a (3) bekezdésé-
nek b) pontjában meghatározott garanciavállalást tartal-
mazó – nyilatkozatot a melléklet szerinti tartalommal, ille-
tõleg az ahhoz kapcsolódó, az UEFÁ-nak a garanciaválla-
lással egyidejûleg eljuttatandó értelmezõ közleménnyel
együtt a Kormány nevében aláírja;

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési minisz-
ter

Határidõ: azonnal

2. felhívja az önkormányzati és területfejlesztési mi-
nisztert, valamint az igazságügyi és rendészeti minisztert,
hogy az 1. pont szerinti garanciavállaló nyilatkozatban
meghatározott kötelezettségvállalás teljesítéséhez kapcso-
lódó jogszabály-elõkészítési feladatok szükségességét
– az UEFA EURO 2012 Labdarúgó Európa-bajnokság
döntõ fordulójának megrendezésére vonatkozó jog elnye-
rése esetén – vizsgálja meg és az ennek eredményeként
esetlegesen szükségessé váló jogszabályalkotásra vonat-
kozó kormány-elõterjesztést nyújtsa be a Kormánynak.

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési minisz-
ter
igazságügyi és rendészeti miniszter
Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke

Határidõ: 2008. december 31.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet
a 2012/2007. (I. 30.) Korm. határozathoz

A 25. számú garanciavállaló nyilatkozat
magyar nyelvû szövege

Union des Associations Européennes de Football
Route de Gen�ve 46
CH-1260 Nyon 2
Svájc
[Lars-Christer Olsson] úr részére

A Magyar Köztársaság Kormányának önkormányzati és
területfejlesztési minisztereként ezennel megerõsítem,
hogy az UEFA EURO 2012 mérkõzéseinek nyilvános
megtekintésére az ország területén – a Magyar Köztársa-
ság alkotmányos követelményeinek és nemzetközi kötele-
zettségvállalásainak figyelembevételével – az alábbi felté-
telek vonatkoznak majd:

a) a mérkõzések belépti díj megfizetéséhez kötött vagy
más módon haszonszerzési célt szolgáló, családi és baráti
körön kívül szervezett megtekintése kizárólag az UEFA
engedélyével lehetséges, és

b) a mérkõzések fenti engedély nélkül szervezett, illet-
ve az engedélyhez kapcsolódó követelmények be nem tar-
tásával szervezett nyilvános megtekintése hatékony, ará-
nyos és visszatartó erejû jogi szankciókat von maga után,

c) amennyiben a nemzeti jogszabályok vizsgálatának
eredményeként megállapítható, hogy azok jelenleg nem
teszik lehetõvé a fenti követelmények alkalmazását, meg-
erõsítem, hogy életbe fog lépni olyan jogi szabályozás,
amely biztosítja, hogy a fenti követelmények 2012-ben tel-
jes körûen érvényesíthetõk legyenek.

A Magyar Kormány nevében:

................................... ...................................
(aláírás) (hivatalos bélyegzõ)

................................................
(hely, keltezés)

Értelmezõ közlemény

A Magyar Kormány a 25. garanciát úgy értelmezi, hogy
az abban foglalt kötelezettségvállalás alapján a leghatáro-
zottabban fel fog lépni a mérkõzések közvetítéseinek az
UEFA, illetve a vele a mérkõzések közvetítésére szerzõ-
dött televízió-szervezet(ek) engedélye nélkül történõ, a
családi és baráti körön túli nyilvános bemutatásával szem-
ben, ha arra haszonszerzés céljából kerül sor, azaz bármi-
nemû belépési díj megfizetéséhez kötött, vagy annak kap-
csán más módon haszonszerzésre kerül sor.

A Magyar Kormány a remélt pályázati gyõzelem esetén
– a 25. garanciában foglalt esetleges további jogalkotási
feladatok tisztázása érdekében is – szükségét látja a garan-
ciavállalásra vonatkozó rendkívül átfogóan értelmezhetõ
UEFA-igény pontosításának. Tisztázni szükséges mit vár
el az UEFA, melyek azok az érdekei, amelyek védelmét e
garancia alapján a pályázóktól megköveteli, így például
azokat az eseteket is ebbe a körbe érti-e, amikor egy üzlet-
helyiségben (fodrászatban vagy étteremben) a televíziót
bekapcsolják a mérkõzések ideje alatt, anélkül, hogy ezért
bármilyen díjat számítanának fel.

Ha a garanciavállalás úgy értelmezendõ, hogy a mérkõ-
zések hivatalos jegyértékesítését akadályozó törekvések-
nek útját kell állni, akkor az UEFA szándéka teljesen össz-
hangban áll a Magyar Kormányéval.

A Magyar Kormány nevében:

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

(aláírás) (hivatalos bélyegzõ)

................................................
(hely, keltezés)
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A Kormány
2015/2007. (II. 6.) Korm.

határozata
egyes kincstári vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

(kivonatos közlés)

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 109/K. § (9) bekezdésében kapott felhatalma-
zás alapján úgy dönt, hogy az alábbi kincstári vagyonba tartozó ingatlanok ingyenesen a határozatban megjelölt helyi ön-
kormányzatok tulajdonába kerüljenek.

Sor-
szám

Önkormányzat Ingatlan/tulajdoni hányad Feladat/cél

11. Budapest XIX. Kerület
Önkormányzata (Kispest)

Budapest 168207 hrsz.-ú ingatlan sporttevékenység céljára

47. Sümegprága Települési
Önkormányzata

Sümegprága 043/1 hrsz.-ú ingatlan sport célkitûzései megvalósítása
céljára

48. Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Szeged 10007/1 hrsz.-ú ingatlan Etelka sori sportcentrum bõvítése
céljára
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2. A tulajdonba adásról a Kincstári Vagyoni Igazgató-
ság (KVI) az önkormányzatokkal a tulajdonosváltozás in-
gatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzésére alkalmas szer-
zõdést köt. A szerzõdés megkötése elõtt a KVI a Ptk. sze-
rinti jóhiszemû eljárás, együttmûködési és tájékoztatási kö-
telezettségnek eleget téve köteles tájékoztatni az önkor-
mányzatokat az ingatlanra vonatkozó terhekrõl, korlátozá-
sokról, folyamatban lévõ eljárásokról, illetve egyéb jogi
természetû ügyekrõl, valamint átadni az ezekkel kapcsolat-
ban rendelkezésre álló dokumentumokat. A szerzõdések-
ben – a tulajdon átruházási szerzõdésekre vonatkozó általá-
nos jogszabályi követelményeken túlmenõen – a követke-
zõk rögzítése is szükséges:

a) Az önkormányzat saját költségvetése terhére vállalja
az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség ese-
tén kármentesítését, illetve ha az ingatlanon tervezett tevé-
kenység engedélyköteles, akkor a szükséges engedély(ek)
megszerzését.

b) Az önkormányzat az ingatlanok tulajdonjogát a fenn-
álló terhekkel együtt szerzi meg.

c) Az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan(ok) vo-
natkozásában az állammal szemben semmilyen követelést
nem támaszt.

d) A bérbeadással – vagy más jogcímen – hasznosított
ingatlanok esetében az önkormányzat vállalja a fennálló
jogviszonyokból eredõ kötelezettségeket és a tulajdonossal
szemben támasztott esetleges jövõbeni követelésekért való
helytállást.

e) Az ingatlan-nyilvántartásban sporttelepként nyilván-
tartott ingatlanok önkormányzat általi hasznosítására és
esetleges értékesítésére a sportról szóló 2004. évi I. törvény
64. § (4) és (5) bekezdésében elõírtak irányadók.

f) A kulturális örökségi szempontból védett ingatlanok
önkormányzatok által történõ hasznosítására, esetleges
értékesítésére a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001.
évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdésében foglaltak irány-
adóak.

3. E kormánydöntés alapján tulajdon átruházási szerzõ-
dést 2007. augusztus 31-ig lehet kötni.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök



A Kormány
2018/2007. (II. 6.) Korm.

határozata
a 2007. évi központi költségvetés általános

tartalékának felhasználásáról

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény (a továbbiakban: Áht.) 38. §-ának (1) bekezdésében
biztosított jogkörében elrendeli a 2007. évi központi költ-
ségvetés általános tartalékából – a melléklet sze-
rint – 1752,2 millió forint átcsoportosítását;

Felelõs: pénzügyminiszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

2. az Áht. 26. § (4) bekezdése alapján – a tényleges ka-
matfizetés idõpontjára tekintettel – a különbözetre vissza-
térítési kötelezettséget ír elõ.

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
Határidõ: 2007. április 15.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet a 2018/2007. (II. 6.) Korm. határozathoz

X. Miniszterelnökség
XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
Fejezet száma és megnevezés

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2007.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt elõirányzat neve

XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

12 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

27 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

229429 2 Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadá-
sok

1 752,2

X. Miniszterelnökség

20 Tartalékok

001414 1 Költségvetés általános tartaléka –1 752,2

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

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt elõirányzat neve

XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

12 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

27 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

229429 2 Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése 1 752,2

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

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki Az elõirányzatok felhasználása/zárolása
(módosítás +/–) Összesen I.

negyedév
II.

negyedév
III.

negyedév
IV.

negyedév

Fejezet 1 példány

Állami Számvevõszék 1 példány idõarányos

Magyar Államkincstár 1 példány teljesítményarányos

Pénzügyminisztérium 2 példány egyéb: azonnal 1 752,2 1 752,2

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.



A Kormány
2022/2007. (II. 13.) Korm.

határozata
a 2007. évi központi költségvetés általános

tartalékának, valamint a céltartalék felhasználásáról

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 38. §-ának (1) bekezdésében biztosított jogkörében a
2006. évi központi költségvetés általános tartalékából – a
melléklet szerint – összesen 2150,0 millió forint átcsopor-
tosítását rendeli el. Ebbõl:

a) 1700,0 millió forintot az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium részére;

b) 450,0 millió forintot pedig az Önkormányzati és Te-
rületfejlesztési Minisztérium részére;

Felelõs: pénzügyminiszter
igazságügyi és rendészeti miniszter
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

2. az Áht. 26. § (4) bekezdése alapján az 1/a) pontban
meghatározott 1700,0 millió forintra vonatkozóan vissza-
térítési kötelezettséget ír elõ;

Felelõs: pénzügyminiszter
igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidõ: 2007. III. negyedév

3. a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl
szóló 2006. évi CXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján – a melléklet szerint – utóla-
gos elszámolási, elõirányzat-visszarendezési kötelezettség
mellett 400,0 millió forint átcsoportosítását rendeli el.

Felelõs: pénzügyminiszter
igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidõ: azonnal

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

20 SPORTÉRTESÍTÕ 2–3. szám

Melléklet a 2022/2007. (II. 13.) Korm. határozathoz

X. Miniszterelnökség
XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2007.

Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt elõirányzat neve

XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

228817 13 Központi Gazdasági Fõigazgatóság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 303,0

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 97,0

3 Dologi kiadások 1700,0

XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

12 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

27 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

250145 4 Magyar Sport Háza program

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadá-
sok

450,0

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.



Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt elõirányzat neve

X. Miniszterelnökség

20 Tartalékok

001414 1 Költségvetés általános tartaléka –2150,0

2 Céltartalékok

235149 1 Különféle személyi kifizetések –400,0

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

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt elõirányzat neve

XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

228817 13 Központi Gazdasági Fõigazgatóság 2100,0

XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

12 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

27 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

250145 4 Magyar Sport Háza program 450,0

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

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

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

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki Az elõirányzatok felhasználása/zárolása
(módosítás +/–) Összesen I.

negyedév
II.

negyedév
III.

negyedév
IV.

negyedév

Fejezet 1 példány

Állami Számvevõszék 1 példány idõarányos 1700,0

Magyar Államkincstár 1 példány teljesítményarányos

Pénzügyminisztérium 2 példány egyéb: azonnal 850,0 850,0
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Közlemények

A Kormány
26/2007. (II. 28.) Korm.

rendelete
haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének,

behozatalának, transzferjének és tranzitjának
engedélyezésérõl szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet

módosításáról

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
3/2007. (I. 22.) KvVM

rendelete
a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok

látogatásának és kutatásának egyes feltételeirõl,
valamint a barlangok kiépítésérõl szóló

13/1998. (V. 6.) KTM rendelet módosításáról

APEH-közlemény

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal elnökének
közleménye

a személyi jövedelemadó meghatározott részének
felhasználásáról rendelkezõ magánszemély
nyilatkozatával kedvezményezhetõ kiemelt

költségvetési elõirányzat technikai számáról

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.
évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) módosításáról
rendelkezõ 1997. évi CXXIX. törvény 4/A. §-ának (3) be-
kezdésében foglaltaknak megfelelõen az Adó- és Pénz-
ügyi Ellenõrzési Hivatal a Tv. 4/A. § (1) bekezdés b) pont-
ja szerinti kezdveményezett részére a következõ technikai
számot adja:

Sor-
szám

Kedvezményezett
Technikai

szám

1. Társadalmi bûnmegelõzés 1294

Sor-
szám

Kedvezményezett
Technikai

szám

2.
Parlagfû-mentesítés feladatainak tá-
mogatása 1153

3.
Egészségjavítást célzó sporttevé-
kenység támogatása 1304

4. A Szülõföld Alap támogatása 1311

5.
Az erdõterület közjóléti célú védel-
mének és bõvítésének feladatai 1445

6.
Az illegális hulladéklerakók felszá-
molásának feladatai 1517

Az önkormányzati
és területfejlesztési miniszter

által adományozott elismerések

A Magyar Köztársaság önkormányzati és területfejlesz-
tési minisztere a közigazgatás érdekében végzett kiemel-
kedõ tevékenysége elismeréséül, nemzeti ünnepünk, már-
cius 15-e alkalmából

a „KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT ÉRDEMJEL”
arany fokozatát adományozta

dr. Bõke Katalinnak, az ÖTM Jogi Fõosztálya helyettes
vezetõjének, a Nemzeti Sporthivatal egykori fõcsoportfõ-
nökének;

szakterületén végzett kiemelkedõ tevékenysége elisme-
réséül, nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából

a „KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT ÉRDEMJEL”
ezüst fokozatát adományozta

Farkas Tibornak, a Sport Szakállamtitkárság Verseny-
sport és utánpótlás osztály vezetõ tanácsosának.
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Pályázati felhívás

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet

a fenntartásában mûködõ
Városi Sportcsarnok

igazgatói munkakörének betöltésére

Az igazgatói kinevezés: 2007. július 1-jétõl 2012. jú-
nius 31-ig, 5 év határozott idõre szól.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– szakirányú felsõfokú végzettség (közgazdasági vagy

mûszaki, vagy testnevelés és sport területén szerzett felsõ-
fokú képesítés),

– legalább ötéves szakmai gyakorlat.

A pályázatok elbírálása, az igazgató kinevezése, beso-
rolása és bérezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtásáról rendelkezõ
89/1994. (VI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelõen történik.

A beosztáshoz kapcsolódó juttatás: vezetõi pótlék.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,

– a Sportcsarnok vezetésére, irányítására vonatkozó
szakmai, vezetõi programot,

– az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító ok-
irat másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának határideje: az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium hivatalos lapjában, a
Sportértesítõben való közzétételt követõ 30 napon belül.

A pályázatot Kaposvár Megyei Jogú Város polgármes-
terének címezve, Kaposvár Megyei Jogú Város címzetes
fõjegyzõjének (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) kérjük be-
nyújtani.

Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Titkársági Igaz-
gatóság Törzskari Irodájánál a (82) 501-501/746-os tele-
fonszámon lehet.

2–3. szám SPORTÉRTESÍTÕ 23

Közhasznúsági jelentés

A Magyar Motoros Vízisport Szövetség
2006. évi közhasznúsági jelentése

1. A Szakszövetség fontosabb adatai

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



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

képviselõje: Feil János elnök
(anyja neve: Futaki Ilona, lakcíme: 6724 Szeged, Árva u. 6.)
Tevékenysége: motorcsónaksport

– Magyar Jet-Ski Szövetség (MJSSZ) Székhelye: 1155 Budapest, Dembinszky u. 1.,
képviselõje: Czeller Béla elnök
(anyja neve: Lakó Mária, lakcíme: 1131 Budapest, Madarász Viktor u. 13.)
Tevékenysége: jet-ski sport

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

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

A Szakszövetség fõ tevékenysége: egyéb sport tevékenység (9262’03), motorcsónak, jet-ski sport
A Szakszövetség taglétszáma 2006. december 31-én: 34 sportszervezet

A Szakszövetség képviselõje: Dr. Sándor Péter elnök, aki egy személyben jogosult a közhasznúsági jelentés aláírására.

2. A Szakszövetség 2006. évi közhasznú tevékenységét ismertetõ szakmai beszámoló

A Szakszövetség 2006. éve mind a versenyzõi létszám növekedése, mind az elért nemzetközi versenyzõi eredmények,
s a hazai, címmel felruházott versenyek lebonyolításának szempontjából is kiemelkedõ volt.

A 2006. évi taglétszám: 34, versenyzõi létszám: 265 volt.
A továbbiakban a Szakszövetség két szakági Országos Szövetségének szakmai beszámolója kerül ismertetésre.

2.1. MAGYAR JET-SKI SZÖVETSÉG 2006. évi szakmai beszámolója:

A MAGYAR JET-SKI SZÖVETSÉG megalapításának 15. éves évfordulóját, a 2006. évet is a tavalyihoz hasonló, ki-
emelkedõ eredményekkel zárta. Az országos bajnokságban nívós, izgalmas versengés folyt a dobogós helyezésekért va-
ló küzdelemben, mely csak fokozott az a szabálymódosítás, hogy megszûnt a legrosszabb versenyeredmény törlésének
lehetõsége. Az EB, VB eredményeink is kimagaslóak a magyar jet-ski sport történelmében: 6 VB-EB érmet szereztek
versenyzõink: VB 3. hely és EB (2X1. hely, 2X2. hely, 3. hely), továbbá 3 értékes VB (6., 7., 8.) és 4 EB (3X4. hely, 5.)
helyezést. Ez is eredményezte, hogy a magyar jet-skisek ezévben az országok közötti pontversenyben az elõkelõ
harmadik helyet szerezték meg Franciaország és Olaszország után az Európai országok között.

A versenyzõi létszámunk és a taglétszámunk is növekedett tavalyhoz képest.

A 2006. évi statisztika: 160 versenyzõ (2005-ben 136), ebbõl 41 pro-expert (2005-ben 39)
119 novice (2005-ben 97)

A szövetség taglétszáma 2006. december 31-én: 22 klubunk van.

Szövetségünk 2006. évben 9 versenyt rendezett meg, ebbõl 5 Országos Bajnoki futamot:
1. OB I. Sea-Doo Kupa, Dunaharaszti: Jet Power Hungary Kft.
2. OB II. Dunaújváros Kupa, Dunaújváros, Duna
3. OB III. II. FINA Nagydíj, Szigetszentmiklós: Petrotex Kft., Jet Line Waterworld Kft.
4. OB IV. Adria Kupa, Szolnok, Tisza: ADRIA Wellness Kft., Coop Szolnok Rt., KEVITERV AKVA Kft., Szolin-

fot Kft., Mátyus Kft., Viri 2003 Kft., Aroma Bt., Tóthné és Társa Bt., Zagyva Cukrászda Kft., Élgépszer Kkt.
5. OB V. Land-Bau Kupa, Szalkszentmárton: Land-Bau Kft.
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Nagy sikerrel és médiavisszhanggal került megrendezésre a már hagyománnyá vált STAR KUPA, idén a Brokernet
támogatásával a Dunaharaszti UNIVERSUM VIZISPORT Centrumban a Jet Power Hungary Kft. szervezésében.

2006. szeptember 8–10-én Tatán, az Öreg tavon került megrendezésre az UIM Világbajnokság II., záró; az Európa
Bajnokság IV., záró, valamint a RALLY JET Európa Bajnokság III., záró futama, a MAGYAR NAGYDÍJ, melynek fõ-
védnöke az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium volt.

A versenyek lebonyolítását a versenybírói kar végezte, Rátkai Péter versenyigazgató vezetésével. A versenybírásko-
dás színvonala megfelelõ volt, a bójabírók, körszámlálók, race marshallok, eredménykiértékelõk megfelelõen végezték
munkájukat. Az elõzõ évhez képest jelentõsen javult a versenybíráskodás színvonala.

A versenyévadban 2 személyi sérüléses baleset (Tóth Tibor, Kaposvári József) történt.
Az elnökség külön megköszöni versenyeink állandó résztvevõinek, a Minich József által vezetett Samaritanus Mentõ-

szolgálat és a Hölgye Attila által vezetett Vízek Õre Vízi-mentõ Egyesület dolgozóinak ezévi felelõsségteljes munkáját.

2006. év versenyzõje: Vágott András
2006. év meglepetése megosztottan: Sümegi László, Bíró Péter
2006. év felfedezettje: Manuel Nöbauer
2006. év fair play díjas versenyzõje: Szobi Balázs

A MAGYAR JET-SKI SPORT ÖRÖKÖS VERSENYZÕJE kitüntetésben részesült:
Gerencsér Csaba, Czeller Béla, Sümegi László, Hoffer György.

JET-SKI SPORT NÍVÓDÍJ 2006 kitüntetésben részesült a Tatai VB-EB lebonyolításában és szervezésében részt
vevõ 33 sportszakember:

Rátkai Péter, Vágott Sándor, Molnár Edina, Geiger Iván, Patrik Pirk Mónika, Volentics Erika, Rátkai Gábor, Sári
György, Kis Sándor, Horváth János, Roskó Róbert, Hlinka Andrea, Boór László, Kenyeres Nikoletta, Volentics Nikolet-
ta, Szengyel László, Ifj. Szengyel László, Szengyel Tamás, Gyimesi Krisztina, Csaba Attila, Nagy Eszter, Bluszt Ernõ,
Szécsi Lászlóné, Tóth Viktor, Tesánszki Krisztina, Hölgye Attila, Hölgye Gábor, Kovalcsik Mihály, Dávid Ferenc,
Dr. Vidra Máté, Molnár Sándor, Fehér Gábor, Váradi Antal.

2006. ÉVI JET-SKI Magyar Bajnokság végeredménye

FORMULA-1 FORMULA-2 FORMULA-3 SKI STOCK

1. Vass László 1. Vass László 1. Bíró Péter 1. Manuel Nöbauer
2. Vágott András 2. Czeller Béla 2. Manuel Nöbauer 2. Bíró Péter
3. Rátkai Józsefné 3. Nyõgéri Csanád 3. Pelei Sándor 3. Szabó Gábor

RUNABOUT STOCK SKI SUPERSTOCK RUNABOUT SUPERSTOCK FREE STYLE

1. Vass László 1. Bíró Péter 1. Vass László 1. Pelei Sándor
2. Nyõgéri Csanád 2. Pelei Sándor 2. Vágott András 2. Puskás Zoltán
3. Heller Krisztián 3. Szobi Balázs 3. Rátkai Józsefné 3. Bilek Levente

NOVICE RUNABOUT NOVICE SKI – X2 NOSZTALGIA X2 NOSZTALGIA RUNABOUT 800

1. Ifj. Juhos Árpád 1. Tóth Dominik 1. Tóth Péter 1. Ifj. Tamás Tibor
2. Heller Éva 2. Tóth Dániel 2. Hoffer György 2. Tóth Attila
3. Rátkai Gábor 3. Orbán Nándor 3. Oroszi Andrea 3. Járányi István

NOVICE SLALOM LADY NOVICE SLALOM FÉRFI STAR SLALOM FÉRFI STAR SLALOM LADY

1. Heller Éva 1. Sári György 1. László Attila 1. Szekeres Nóra
2. Geiger Ivett 2. Vágott Ádám 2. Dr. Grigalek Gábor 2. Nazan Eckes
3. Molnár Edina 3. Kurinka László 3. Szabó Péter 3. Molnár Ildikó
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Klubok 2006. évi csapatversenyének végeredménye

PRO-EXPERT KATEGÓRIÁKBAN NOVICE KATEGÓRIÁKBAN

1. SEA-DOO RACING TEAM SE 1. VÍZEK ÕRE VÍZI-MENTÕ Egyesület
2. MIKROMATIKA Jet-Ski Club 2. JET LINE WATERWORLD Jet-Ski Club
3. JET LINE WATERWORLD Jet-Ski Club 3. FORCE-X Jet-Ski Club

2006. évi UIM-világbajnokság végeredménye

RUNABOUT NÕI RUNABOUT SKI

3. Sümegi László 7. Pala Tünde 11. Bíró Péter
6. Vágott András 11. Heller Éva 12. Puskás Zoltán
8. Vass László 12. Rátkai Józsefné

2006. évi UIM Európa-bajnokság végeredménye

RUNABOUT
RALLY JET STOCK

RUNABOUT
SUPERSTOCK

RUNABOUT
STOCK

1. Vágott András
5. Vass László

10. Czeller Béla
13. Tóth Attila

1. Vágott András
8. Vass László
9. Járányi Gergely

14. Sümegi László

2. Vágott András
4. Vass László
9. Nyögéri Csanád

15. Heller Krisztián

SKI
JUNIOR

SKI
STOCK

SKI
SUPERSTOCK

2. Manuel Nöbauer
4. Bilek Levente

3. Bíró Péter
8. Puskás Zoltán

11. Jaron Adamski
15. Zana Tamás

4. Bíró Péter

2.2. A Magyar Motorcsónak Szövetség 2006. évi szakmai beszámolója:

TAGLÉTSZÁM:
Szövetségünk a 2006. évben 12 szakosztályt jegyzett. Az NSSZ nyilvántartás szerint 105 fõ szerepel, ebbõl gyorsa-

sági versenyzõi licencet váltott 20 versenyzõ.
A Magyar Motorcsónak Szövetség a korábbi elért eredményei alapján ismételten kiérdemelte, hogy különbözõ kate-

góriákban Világ- és Európa-bajnokságot rendezhessen.
Elnökségünk az év elején, közgyûlés keretében tájékoztatta a tagságot, hogy a központi támogatás mértéke nem

változott.

HAZAI ÉS NEMZETKÖZI VERSENYEK:
A korábbi évek szokásainak megfelelõen 2 napos edzõtábort hirdettünk meg. Sportdiplomáciai sikernek könyvelhetõ

el, hogy a Szlovák és a Magyar Motorcsónak Szövetség, egy szerzõdés keretében együttmûködési megállapodást írt alá,
közös versenyek megrendezésére. Így a Magyar Bajnokságot 4 verseny alkalmával hirdettük meg, az alábbi helyszíne-
ken:

– OB 1: Dunaújváros
– OB 2: Pozsony
– OB 3: Dunaújváros
– OB 4: Szeged

A Magyar Bajnokságot JT-250, T-550 T-850 S-850, S-550 valamint szabad kategóriákban hirdettük meg. A Magyar
Bajnokságon felül meghirdettük a Szlovák-Magyar Barátság kupasorozatot OSY-400, 0-350, JT-250, T-550, T-850,
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S-850 kategóriákban, melynek összetett pontszámai alapján év végén hirdettünk bajnokokat. A közös versenyrendezé-
sek sikeresnek mondhatók.

A magyarországi versenyhelyszíneken a Magyar Bajnokságokon kívül 2006. szeptember 23–24. Szegeden, F-250 és
F-1000 EB futamot rendeztünk a Fõnix Motorcsónak Klubbal.

A versenyt lebonyolító Magyar Motorcsónak Szövetség és a rendezõ egyesületek, a korábban megszokott igen jó mi-
nõsítést kapták az UIM helyszíni megfigyelõjétõl.

2006-ban az Év Sportolója címet a HUNGARONYÚL csapat a szentpétervári 24 órás versenyen elnyert VB. III. he-
lyezésért, az Év Ifjúsági Sportolója címet pedig, a tavalyi évhez hasonlóan Tábori Áron érdemelte ki.

A hazai rendezésû világversenyeken kívül versenyzõink szép számmal indultak Európa-bajnoki és Világbajnoki fu-
tamsorozatokon, ahol bizonyították, hogy technikai tudásuk és lelkesedésük eredményeként szinte minden kategóriában
a világ élbolyában vannak.

SPORTDIPLOMÁCIA
A versenyek színvonalának növelése érdekében a Barátság-kupa futamsorozatot a 2007. évben is meg kívánjuk ren-

dezni, melynek elõzõ évi sikere a környezõ országok szövetségeihez is eljutott, és megkezdõdtek a tárgyalások közös
versenyek rendezésével kapcsolatban.

GAZDÁLKODÁS
A Magyar Motorcsónak Szövetség éves költségvetésérõl elmondható, hogy az alapítói támogatás a Szövetség fenntar-

tására elegendõ, ezúton kívánjuk a szponzorok segítõ támogatását megköszönni.
Sikeres évet zártunk, ami azt tükrözi, hogy a magyar motorcsónak versenyzõk, szerelõk, családok és támogatóink

2006. évben is jelentõs mértékben hozzájárultak a motorcsónak sport hírnevéhez.

VB, EB EREDMÉNYEK

Világbajnokság
2. Bodrogvölgyi Richárd FORMULA-4
3. Dr. Sándor Péter,

Ifj. Sándor Péter,
Lengyel László,
Gõsy Árpád 24 órás csapatverseny

Európa-bajnokság
1. Ifj. Sándor Péter T-850
2. Tábori Áron JT-250
3. Lengyel László T-850
3. Bodor Péter F-250
3. Tábori Áron JT-250

2.3. A Szakszövetség környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenysége

A Szakszövetség kiemelt figyelmet fordít a környezetszennyezõ tevékenység elkerülése érdekében. Hivatalos verse-
nyein, edzésein a verseny elõtti gépátvételnél kötelezõ mûszeres ellenõrzésnek vetik alá az összes versenygépet, mivel
kizárólag ólommentes benzinnel lehet vízre menni. A gépátvétel során ellenõrzésre kerül a teljes üzemanyagrendszer
zártsági (csövek, bilincsek, tartály stb.) állapota. Az ólommentes benzinhez kizárólag rövid idõ alatt lebomló, növényi
alapanyagú olajat lehet használni. Az edzéseken és versenyeken zajszintmérõ berendezéssel mérésre kerül a versenygé-
pek zajkibocsátása. 23 m távolságból mérve max. 86 dB zajszint a megengedett, ennél magasabb zajszint esetén a ver-
senyzõ kizárásra kerül a versenybõl. Fenti rendkívül szigorú szabályok betartása eredményeként a Szakszövetség ren-
dezvényein semmilyen környezetszennyezõ tevékenység nem fordult elõ.
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3. A Szakszövetség 2006. évi pénzügyi-számviteli beszámolója

A Szakszövetség 2006. évben eredményesen gazdálkodott.

1. KÖZHASZNÚ CÉLÚ MÛKÖDÉSRE KAPOTT TÁMOGATÁS 52 886 E Ft

1/a Alapítói támogatás 22 500 E Ft
– LAND-BAU Kft. 20 000 E Ft
– MIKROMATIKA Ingatlanfejlesztési Kft. 2 500 E Ft

1/b Központi költségvetési támogatás 7 006 E Ft
– NSH - ÖTM 7 006 E Ft

1/c Helyi önkormányzati támogatás 600 E Ft
– Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 600 E Ft

1/e Egyéb támogatás 22 780 E Ft
– Klub Hotel Idegenforgalmi Zrt. 8 000 E Ft
– ELCO-TRADE 2000 Kft. 5 000 E Ft
– FERROLEX Kft. 3 000 E Ft
– ALFA-NOVA Kft. 2 000 E Ft
– Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hõszolgáltató Kft. 2 000 E Ft
– Dunaújvárosi Hõszolgáltató Kft. 1 000 E Ft
– Petrotex Kft. 1 000 E Ft
– Kovács Autóalkatrész Kereskedelmi Kft. 300 E Ft
– DELUT Kft. 100 E Ft
– COOP Szolnok Kereskedelmi Rt. 100 E Ft
– KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft. 80 E Ft
– Szolinfot Kft. 50 E Ft
– VIRI 2003 Kft. 50 E Ft
– TORNADO Kft. 50 E Ft
– FELNI Kft. 50 E Ft

2. TAGDÍJBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 80 E Ft
– MMSZ 40 E Ft
– MJSSZ 40 E Ft

3. EGYÉB BEVÉTEL: 468 E Ft
– Átterhelt költségek 182 E Ft

= MMSZ versenyengedély átterhelés 44 E Ft
= MJSSZ versenyengedély átterhelés 67 E Ft
= MJSSZ verseny engedélyezési illeték átterhelés 71 E Ft

– Kapott banki kamat 1 E Ft
– Értékesített tárgyi eszközök 1 E Ft
– Jogelõd adókövetelése 284 E Ft

ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE: 53 434 E Ft
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1. ANYAGJELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK: 2 301 E Ft

1/a Saját anyagjellegû ráfordítások 2 119 E Ft
– Nemzeti Sportszövetség 2006. évi tagdíj 194 E Ft
– UIM 2006. évi tagdíj 716 E Ft
– Postafiókbérlet 11 E Ft
– Könyvelési díj 120 E Ft
– Könyvvizsgálati díj 80 E Ft
– Irodabérleti díj (MSH Zrt.) 634 E Ft
– Szakfolyóirat (Sportértesítõ) 5 E Ft
– Bankköltség 129 E Ft
– Telefon-, postaköltség 32 E Ft
– Szövetségi Évkönyv költségei 198 E Ft

1/b Átterhelt anyagjellegû ráfordítások 182 E Ft
– NSSZ versenyengedélyek 111 E Ft
– Verseny engedélyezési illeték 71 E Ft

2. ÉRTÉKCSÖKKENÉS: 34 E Ft

3. EGYÉB RÁFORDÍTÁS 50 393 E Ft
3/a MMSZ és Sportklubjai részére pénzügyi támogatás 24 636 E Ft
– MMSZ 3 136 E Ft
– DVSC 9 000 E Ft
– Fõnix Szeged SE 500 E Ft
– „AWS” Kft. 12 000 E Ft
3/b MJSSZ részére pénzügyi támogatás 25 757 E Ft

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI: 52 728 E Ft

ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY: 706 E Ft

ADÓZOTT EREDMÉNY: 706 E Ft

A fõbb mérlegadatok:

A mérleg eszköz és forrás oldalának egyezõ végösszege: 1355 E Ft.

A források értéke 1355 E Ft, ebbõl:
– saját tõke: 1355 E Ft
– kötelezettségek: 0 E Ft

Az eszközök értéke: 1355 E Ft, ebbõl:
– tárgyi eszközök: 368 E Ft
– követelések: 645 E Ft (597 E Ft APEH áfa-visszaigénylés, 48 E Ft MSH Zrt. bérleti díj kaució)
– pénzeszközök: 342 E Ft

A pénzügyi-likviditási helyzet megfelelõ volt az év során.
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MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Eszközök

Az eszközök összetételének vizsgálata:

megnevezés érték (E Ft)
megoszlás (%)

2006.12.31.

tárgyi eszközök 368 27,2

követelések 645 47,6

pénzeszközök 342 25,2

összesen: 1355 100,0

Befektetett eszközök

Immateriális javak
Az üzleti év folyamán a Szakszövetség nem vásárolt immateriális javakat.

Tárgyi eszközök
2006-ban 401 E Ft tárgyi eszköz beszerzés történt.
Értékcsökkenési leírásként 34 E Ft került elszámolásra.

Befektetett pénzügyi eszközök
A Szakszövetségnek nem voltak és jelenleg sincsenek befektetett pénzügyi eszközei.

Forgóeszközök

Készletek
A Szakszövetségnek tárgyévben nem voltak készletei.

Követelések összesen: 645 E Ft

A vevõállomány 2006. 12. 31-i értéke: 0 E Ft

Egyéb követelések összesen (E Ft) 2006. 645 E Ft, ebbõl
Visszaigényelhetõ áfa 597 E Ft
MSH Zrt. bérleti díj kaució 48 E Ft

Értékpapírok:
A Szakszövetség megalakulása óta, s tárgyévben sem rendelkezett értékpapírral.

Pénzeszközök
Pénzeszközök összetétele: – elszámolási betétszámla 97 E Ft

– házi pénztár 245 E Ft

Források

Saját tõke 1355 E Ft
Jegyzett tõke 0 E Ft
Eredménytartalék 649 E Ft az elõzõ évek nyeresége
Mérleg szerinti eredmény 706 E Ft nyereség
Céltartalék: céltartalékot a Szakszövetség idén nem képzett.
Kötelezettségek: 2006. 12. 31-én az összes kötelezettség: 0 E Ft
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TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Munkavállalók átlagos statisztikai létszámának és béradatainak alakulása

Létszám alakulása (fõ)
Megnevezés

Szellemi
2006.

Fizikai
2006.

Összesen
2006.

Teljes munkaidõs 0 0 0

Részfoglalkoztatottak 0 0 0

Összesen 0 0 0

Béradatok (E Ft)
Megnevezés

Szellemi
2006.

Fizikai
2006.

Összesen
2006.

Teljes munkaidõs 0 0 0

Részfoglalkoztatottak 0 0 0

Összesen: 0 0 0

ÖSSZEFOGLALÁS

A Szakszövetség a 2006. évi beszámolási idõszakban eredményesen mûködött, közhasznú bevételét az elõzõ évihez
képest 40%-kal növelte, 53 434 E Ft-ra. Mérleg szerinti eredménye 706 E Ft nyereség volt. A nyereség eredményekép-
pen a saját tõkéje 1355 E Ft-ra emelkedett.

A mérleg eszköz és forrásoldalának egyezõ végösszege: 1355 E Ft.
Likviditási helyzete jó, egész év során fizetõképes volt, semmilyen tartozása nincsen. Az év során szakági szövetségei

által elért hazai, nemzetközi eredményeivel, kiforrott versenybírói karával megfelel a kiemelkedõen közhasznú országos
sportági szakszövetséggel szemben támasztott követelményeknek.

4. Költségvetési támogatás felhasználása

A költségvetési mûködési támogatás 2006. évi összege 6456 E Ft volt az NSH (ÖTM)-tól, ebbõl 2093 E Ft a
Szakszövetség mûködési költségeire került felhasználásra, a fennmaradó összeget szakági szövetségei részére utalta át,
1977 E Ft-ot a MAGYAR JET-SKI SZÖVETSÉG, 2386 E Ft-ot a Magyar Motorcsónak Szövetség részére.

A Nemzeti Sporthivataltól sporteszköz beszerzésére kiírt pályázaton a Szakszövetség 400 E Ft támogatási összeget
nyert el, melybõl 400 E Ft + áfa összegben elektronikus idõmérõ és eredményösszesítõ berendezés került beszerzésre.

A Nemzeti Sporthivataltól utánpótlás válogatott versenyzõk támogatására kiírt pályázaton a Szakszövetség 150 E Ft
összeget nyert el, melyet továbbutalt a Magyar Motorcsónak Szövetség részére, a Finnországi Európa Bajnokságon való
versenyzõi részvétel támogatására.

5. Alapítói támogatások felhasználása

A Land-Bau Kft. által biztosított 20 000 E Ft összegû célzott támogatás a MAGYAR JET-SKI SZÖVETSÉG részére
került továbbutalásra a Tatai Jet-Ski Világbajnokság, Európa Bajnokság megrendezése céljára.

A MIKROMATIKA Ingatlanfejlesztési Kft. által biztosított 2500 E Ft összegû célzott támogatás a MAGYAR
JET-SKI SZÖVETSÉG részére került továbbutalásra a Monte Carloi nõi jet-ski Világbajnokság és a Tatai Jet-Ski Világ-
bajnokság, Európa Bajnokság költségeire.

6. Helyi önkormányzati támogatások felhasználása

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított 600 E Ft összegû célzott támogatás a Magyar Motor-
csónak Szövetség részére került továbbutalásra a Szolnokon megrendezett motorcsónak bemutató megrendezésének
céljaira.
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7. Egyéb támogatások felhasználása

A Klub Hotel Idegenforgalmi Zrt. által biztosított 8000 E Ft összegû célzott támogatás a Magyar Motorcsónak Szövet-
ség klubjai: a DVSC részére 4000 E Ft, valamint az „AWS” Kft. részére 4000 E Ft összegben került továbbutalásra.

Az ELCO-TRADE 2000 Kft. által biztosított 5000 E Ft összegû célzott támogatás a Magyar Motorcsónak Szövetség
klubja: az „AWS” Kft. részére került továbbutalásra.

A FERROLEX Kft. által biztosított 3000 E Ft összegû célzott támogatás a Magyar Motorcsónak Szövetség klubja: az
„AWS” Kft részére került továbbutalásra.

Az ALFA-NOVA Kft. által biztosított 2000 E Ft összegû célzott támogatás a Magyar Motorcsónak Szövetség klubja:
a DVSC részére került továbbutalásra.

A Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hõszolgáltató Kft. által biztosított 2000 E Ft összegû célzott támogatás a Magyar
Motorcsónak Szövetség klubja: a DVSC részére került továbbutalásra.

A Dunaújvárosi Hõszolgáltató Kft. által biztosított 1000 E Ft összegû célzott támogatás a Magyar Motorcsónak Szö-
vetség klubja: a DVSC részére került továbbutalásra.

A Petrotex Kft. által biztosított 1000 E Ft összegû célzott támogatás a MAGYAR JET-SKI SZÖVETSÉG részére ke-
rült továbbutalásra a Jet-ski OB III. megrendezése céljára.

A Kovács Autóalkatrész Kereskedelmi Kft. által biztosított 300 E Ft, a DELUT Kft. által biztosított 100 E Ft, a
TORNADO Kft. által biztosított 50 E Ft, a FELNI Kft. által biztosított 50 E Ft, összesen 500 E Ft összegû célzott támo-
gatás a Magyar Motorcsónak Szövetség klubja, a Fõnix Szeged Motorcsónak Sport Egyesület részére került továbbuta-
lásra a Szegeden megrendezett motorcsónak Világbajnokság megrendezése céljára.

A COOP Szolnok Kereskedelmi Rt. által biztosított 100 E Ft, a KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft. által
biztosított 80 E Ft, a Szolinfot Kft. által biztosított 50 E Ft, a VIRI 2003 Kft. által biztosított 50 E Ft, összesen 280 E Ft
összegû célzott támogatás a MAGYAR JET-SKI SZÖVETSÉG részére került továbbutalásra a jet-ski OB IV. megrende-
zése céljára.

8. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

2006.01.01. nyitó (E Ft) 2006.12.31. záró (E Ft) Változás (E Ft)

Befektetett eszközök 0 368 +368

Követelések 571 645 +74

Pénzeszközök 78 342 +264

Aktív elhatárolások 0 0 0

Saját tõke 649 1355 +706

A Szakszövetség vagyona a tárgyévi veszteség miatt nõtt, saját tõkéje 1355 E Ft értékû.

9. Cél szerinti juttatások kimutatása

A Szakszövetség 50 393 E Ft összegû cél szerinti juttatást teljesített szakági szövetségei részére:

a Magyar Motorcsónak Szövetség és sportszervezetei részére: 24 636 E Ft pénzügyi támogatást,
a MAGYAR JET-SKI SZÖVETSÉG részére: 25 757 E Ft pénzügyi támogatást.

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

10.1. Nemzeti Sporthivatal – ÖTM mûködési alaptámogatás 6456 E Ft
– Mûködési támogatás 5526 E Ft
– Eredményességi támogatás 930 E Ft

10.2. Nemzeti Sporthivatal sporteszköz beszerzési pályázat 400 E Ft
10.3. Nemzeti Sporthivatal utánpótlás válogatott versenyzõk támogatása 150 E Ft

Központi költségvetési támogatás összesen: 7006 E Ft

32 SPORTÉRTESÍTÕ 2–3. szám



11. A Szakszövetség vezetõ tisztségviselõinek nyújtott juttatások értéke

A Szakszövetség 2006. évben tisztségviselõi részére semmilyen kifizetést nem eszközölt, a tisztségviselõk társadalmi
munkában, díjazás nélkül végezték feladatukat.

Jelen közhasznúsági jelentés tervezetét elfogadta a Szakszövetség elnöksége 2007. február14-i ülésén. A közhasznú-
sági jelentést a Szövetség 2007. március 2-i mérlegzáró rendes közgyûlése K-2007-I/1. sz. határozatával egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (28 igen szavazattal) elfogadta.

Melléklet: 2006. évi egyszerûsített éves beszámoló

Budapest, 2007. március 2.

Dr. Sándor Péter s. k.,
elnök
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû könyvet.

A könyv összefoglalja a határainkon túl élõ magyarok támogatásának módozatait és intézményeit szabá-
lyozó rendelkezéseket, valamint rövid áttekintést ad azokról a kedvezményes banki eszközökrõl, amelyek
elõsegítik az adott térségek gazdasági fejlõdését.

A támogatási rendszer alapelve: jobb feltételeket teremteni a magyar honfitársainknak a szülõföldön mara-
dáshoz.

Ajánljuk a kiadványt magánszemélyeknek és intézményeknek, akik/amelyek
– részletesebb ismereteket akarnak szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túli térségek regionális fejlesztésében kívánnak részt venni és ehhez kívánnak információt

szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túl élnek, mûködnek és támogatást remélnek szerezni fontos céljaik megoldásához,
– egyetemi tanulmányokat folytatnak vagy egyetemeken a támogatási rendszer oktatásával is foglalkoznak.

A 336 oldal terjedelmû kiadvány ára 3465 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint 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 meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû, 336 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3465 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 BÜNTETÕ TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA
I–III. KÖTET

címû kiadványt.

A Büntetõ Törvénykönyv magyarázata – tekintettel a büntetõjog kialakult felosztására, továbbá a
kommentár könnyebb használatának szempontjaira is – három kötetben jelenik meg. Az elsõ kötet a Btk.
Általános részének, a második és harmadik kötet pedig a Különös részének magyarázatát tartalmazza.

A magyarázat nagymértékben támaszkodik a bírói ítéletek értelmezõ rendelkezéseire, az Alkotmány-
bíróság határozataira, valamint az ET, az EU és más nemzetközi fórumok releváns dokumentumaira;
ugyanakkor nagy hangsúlyt fektet a fogalmak tudományos definiálására és rendszerezésére is. Tekintet-
tel arra, hogy a jogtudomány és a jogalkalmazás által kialakított értelmezési tartomány ismerete nélkül
nem lehet eligazodni a büntetõjog alapkérdéseiben, a kommentár nemcsak a szakmai felhasználók és a
joghallgatók, jogi továbbképzésben részt vevõk számára jelenthet támpontot, hanem a büntetõjog iránt
érdeklõdõk is segítségül hívhatják a kiadványt.

A magyarázat a Hivatalos CD Jogszabálytárban megjelent Btk. kommentár szerkesztett változata.

Az 1400 oldal terjedelmû kiadvány ára: 9597 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B.
u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint 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 Büntetõ Törvénykönyv magyarázata I–III. kötet címû kiadványt
(az 1400 oldal terjedelmû kiadvány ára: 9597 Ft + postaköltség) ...................... példányban, és kérem
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 jelzõ-
számára átutalom.

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 Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B.
u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint 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
(ára: 3024 Ft + postaköltség), ...................... példányban, és kérem 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 átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ
megjelentette a

LEX-ICON § 5.0
kiadványát, amely a

Népszavazás és Népi Kezdeményezés Jogszabályainak Gyûjteményét
tartalmazza.

A „Népszavazás és Népi Kezdeményezés Jogszabályainak Gyûjteménye” a – LEX-ICON 1.0 (Önkormány-
zati Jogszabályok Gyûjteménye), a LEX-ICON 2.0 (Közigazgatási Eljárások Jogszabályainak Gyûjteménye), va-
lamint a LEX-ICON 3.0 és 4.0 (Választójogi Jogszabályok Gyûjteménye I–II.) korábbi kiadványok nyomdokain ha-
ladva és a felsõoktatási képzéshez segítséget nyújtva – a módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza az
országos és helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó hatályos jogszabályokat. A kötet négy
részbõl és függelékbõl áll.
Az elsõ részben az Alkotmány és a helyi önkormányzatokról szóló törvény téma szerinti rendelkezéseit, az orszá-
gos népszavazásról és népi kezdeményezésérõl szóló törvényt, a választási eljárásról szóló törvény vonatkozó
rendelkezéseit, a területszervezési eljárásról szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit, a választójogi törvénynek
az adott témában történõ végrehajtására kiadott 34/2002. (XII. 23.) BM rendeletét és a 29/2000. (X. 27.) BM
rendeletét közöljük. A második rész az Országos Választási Bizottságnak a témakörrel összefüggésben a Ma-
gyar Közlönyben 1998–2006 között közzétett állásfoglalásait, a harmadik rész az Alkotmánybíróság által
1990–2006 között hozott és a témával összefüggõ, a Magyar Közlönyben közzétett elvi jelentõségû határozatait
adja közre, az országos, illetve helyi népszavazás, népi kezdeményezés szerinti bontásban. A negyedik rész a
Legfelsõbb Bíróság eseti döntéseit tartalmazza. A függelékben az 1989–2006 között tartott országos nép-
szavazások adatait tartalmazó összeállítás szerepel.

A kiadvány nem csak a tanulmányaikat folytató egyetemi és fõiskolai hallgatók, hanem a választási bizottságok
tagjai (szavazatszámláló bizottság, helyi választási bizottság, területi választási bizottság, Országos Választási
Bizottság), és a választási irodák munkatársainak igényeit is kielégíti. A tematikusan rendezett jogszabálygyûjte-
mény segítséget nyújthat a választópolgárok és a társadalmi szervezetek népszavazásban, népi kezdeménye-
zésben történõ részvételéhez, a bírósági jogalkalmazáshoz, a közvetlen demokráciát megtestesítõ intézmény-
rendszer kutatását és oktatását végzõ szakemberek munkájához és a téma iránt érdeklõdõk ismereteinek
elmélyítéséhez.
A kiadvány 584 oldal terjedelmû.
Ára: 4221 Ft áfával.

A kötet megrendelhetõ, illetve személyesen is megvásárolható a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Közlönycentru-
mában [1072 Budapest, Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán; telefon: 321-5971, fax: 321-5275],
valamint a kiadó Jogi Könyvesboltjában is (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.)

MEGRENDELÉS

Megrendelem a LEX-ICON § 5.0 „Népszavazás és Népi Kezdeményezés Jogszabályainak Gyûjteménye”
címû kiadványt (ára: 4221 Ft áfával) ...................... példányban, és kérem, 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 vagy postai úton a fenti
címre átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó megjelentette

a

Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
c. kiadványt.

Az útmutató célja, hogy a helyi önkormányzati rendeletek alkotása során történõ helyes alkalmazá-
sához gyakorlati segítséget nyújtson. Az útmutató sorra veszi a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. tör-
vény és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek azon rendelkezéseit, amelyeket a helyi önkormány-
zati jogalkotásnál alkalmazni kell. Ezen rendelkezésekhez fûz gyakorlati útmutatást, kifejezetten
önkormányzati rendeletekbõl merített helyes és helytelen példákat.
Jelenleg igen nagy az eltérés az egyes megyékben, illetve a megyéken belül az egyes települése-
ken használt önkormányzati rendeletek alkotása során alkalmazott módszerekben, szokásokban.
Erre tekintettel néhány közigazgatási hivatal mintarendeletekkel segíti az adott megyében mûködõ
települések jegyzõinek munkáját. Egységes, a helyi önkormányzatok részére készülõ jogsza-
bály-szerkesztési segédanyagot azonban még sem az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisz-
térium, sem az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hiányt próbálja részben
pótolni ez a kiadvány. Egyre nagyobb ugyanis az igény arra, hogy a helyi önkormányzati rendelete-
ket is egységes szerkesztési módszerrel, egységes szerkezetben, elektronizálva minden állampol-
gár elérhesse, megismerhesse és következetesen alkalmazhassa.
A fentiekre tekintettel ajánljuk a kiadványt az ország valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének, fõ-
jegyzõjének, a polgármestereknek, megyei közgyûlési elnököknek, a képviselõ-testületek tagjai-
nak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében részt vevõ hivatali munkatársaknak.

A 104 oldalas kiadvány ára: 1155 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B.
u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint 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 Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
címû kiadványt
(ára: 1155 Ft + postaköltség), ...................... példányban, és kérem 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 átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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TARIFAJEGYZÉK

Érvényes 2007. január 1-jétõl

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó által gondozott hivatalos lapokban (közlönyökben) elhelyezett hirdetés egy-egy szakma, ágazat képviselõi-
nek pontosan célzott elérését teszi lehetõvé. A nyomtatott példányszám túlnyomó része elõfizetéses rendszerben kerül az olvasóhoz, remitten-
da így gyakorlatilag nem létezik, s ez a hirdetés költséghatékonyságát nagyban megnöveli. A Magyar Közlöny a Magyar Köztársaság hivatalos
lapjaként hirdetéseket nem közöl. Rendszeresen megjelenik viszont a Magyar Közlöny melléklete, a Hivatalos Értesítõ, amelyben a hivatalos
közleményeken, hirdetményeken kívül üzleti célú hirdetések is elhelyezhetõk. A Hivatalos Értesítõben megjelentetni kívánt egyéb közlemények
és hirdetmények díja megkezdett kéziratoldalanként 43 000 Ft + áfa.

A közlönyökben elhelyezett üzleti hirdetések tarifái a következõk:

I. hirdetési kategória II. hirdetési kategória

1/1 belív (174 x 240 mm) 170 000 115 000

hátsó borító 213 000 131 000

színes 417 000 –

1/2 fekvõ (174 x 120 mm) 90 000 57 000

álló (87 x 240 mm) 90 000 57 000

1/4 álló (87 x 120 mm) 49 000 32 000

Hirdetmények, közlemények díja (az ún. kötelezõ közzétételek díja ettõl eltérõ lehet):

Bélyegzõk, okiratok, igazolványok
stb. érvénytelenítése egységesen 12 000 12 000

Egyéb közlemények, hirdetmények
megkezdett kéziratoldalanként 10 000 10 000

Behúzott anyagok oldalszámtól, súlytól és mérettõl függõen egyedi megállapodás szerint helyezhetõk el. Nyomdakész film hiányában 10%
technikai költséget számítunk fel. A fenti árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A kiadó fenntartja a hirdetések év közbeni árváltoz-
tatásának jogát.
A hirdetés elhelyezõje elfogadja a kiadó mindenkori hirdetési üzletszabályzatát, amelyet kérésre megküldünk. A kiadó fenntartja a jogot, hogy
jogszabályba vagy a hirdetési üzletszabályzatába ütközõ hirdetéseket visszautasítja.

A lapok kategóriánkénti besorolása a következõ:

I. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Belügyi Közlöny 24

Cégközlöny CD hetente

Egészségbiztosítási Közlöny 12

Egészségügyi Közlöny 25

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 28

Gazdasági Közlöny 22

Hivatalos Értesítõ (a Magyar Közlöny melléklete) 52

Közlekedési Értesítõ 24

Kulturális Közlöny 26

Munkaügyi Közlöny 12

Oktatási Közlöny 36

Önkormányzatok Közlönye 12

Pénzügyi Közlöny 18

Szociális Közlöny 12

II. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 12

Bányászati Közlöny 6

Ellenõrzési Figyelõ 4

Hírközlési Értesítõ 12

Honvédelmi Közlöny 36

Igazságügyi Közlöny 12

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 12

Külgazdasági Értesítõ 12

Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 18

Sportértesítõ 12

Statisztikai Közlöny 12

Turisztikai Értesítõ 12
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Szerkeszti az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkársága, a szerkesztõbizottság közremûködésével.
A szerkesztõbizottság elnöke: dr. Fazekas Attila Erik
Szerkesztõség: 1054 Budapest, Hold u. 1.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; www.mhk.hu).
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
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.
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).
2007. évi éves elõfizetési díj: 5040 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
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