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Törvények

2012. évi XXIX. törvény
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról*
1. §

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 13. §-a a következõ b) ponttal egészül ki:
[Mentes az adó alól:]
„b) a kizárólag az önálló orvosi tevékenységrõl szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás
céljára szolgáló helyiség”

2. §

A Htv. 52. §-ának 16. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„16. telek: az épülettel be nem épített földterület, ide nem értve az ingatlan-nyilvántartásban mûvelési ág szerint
aranykorona-értékkel nyilvántartott és ténylegesen mezõgazdasági mûvelés alatt álló belterületi telket, a külterületi
termõföldet, valamint az ingatlan-nyilvántartás szerint tanyaként nyilvántartott ingatlanhoz tartozó földterületet,
feltéve, ha az ténylegesen mezõgazdasági mûvelés alatt áll, továbbá a közút területét, a vasúti pályát, a vasúti pálya
tartozékai által lefedett földterületet, a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló törvény temetõ fogalma alá tartozó
földterületet;”

3. §

E törvény 2012. május 15. napján lép hatályba.
Kövér László s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyûlés elnöke,
a köztársasági elnök feladatés hatásköreit gyakorolva

az Országgyûlés alelnöke,
az Országgyûlés elnökének
feladatait ellátva

2012. évi XXX. törvény
a magyar nemzeti értékekrõl és a hungarikumokról**
Magyarország Alaptörvényének P) cikke alapján a magyar nemzet egységétõl vezérelve az Országgyûlés megállapítja,
hogy
a) a magyar nemzeti értékek (a továbbiakban: nemzeti értékek), és azokon belül a hungarikumok megõrzendõ és
egyedülálló értékek;
b) az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erõsítése érdekében nemzetünk értékeit össze kell gyûjteni,
dokumentálni, az értékvédelem alapjául szolgáló dokumentációt a szigorú nyilvántartás és kutathatóság
szabályai szerint meg kell õrizni, az értékeket pedig ápolni, védelmezni és támogatni kell;
c) örökségünket, a magyar kultúra évezredes értékeit, a magyarság szellemi és anyagi alkotásait, ember alkotta és
természet adta értékeit átfogó értéktárban kell összesíteni;
d) a nemzeti értékeink védelme hozzájárul a nemzeti azonosság-tudat kialakulásához és megszilárdításához;

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. április 2-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyûlés a 2012. április 2-i ülésnapján fogadta el.
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e)

nemzeti értékeink széles körû hazai és külföldi bemutatása, megismertetése nyelvi, szellemi, kulturális, gazdasági
teljesítményünk, természeti és épített értékeink elismertetése, valamint az országmárka erõsítése egyaránt
kiemelkedõ jelentõségû.
Az Országgyûlés kinyilvánítja, hogy a nemzeti értékeket az egyetemes értékek részének tekinti, amely értékek
a magyarság múltjának, jelenének és jövõjének dinamikusan fejlõdõ tárháza, az értékalapú nemzeti összefogás alapja.
A nemzeti értékek tárházát gazdagítják a magyarországi együtt élõ népek, a magyar nemzetalkotó nemzetiségek és
a határon túli, valamint szerte a világban élõ, magukat magyarnak valló egyének, közösségek értékei.
Az Országgyûlés mindezek érdekében a következõ törvényt alkotja:

I. RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Értelmezõ rendelkezések
1. §

(1) E törvény alkalmazásában:
a) Magyar Értéktár: a települési, a tájegységi, a megyei és az ágazati értéktárakat, valamint a külhoni közösségek
értéktárait összesítõ gyûjtemény;
b) ágazati értéktár: az egyes ágazatokért felelõs miniszterek által azonosított nemzeti értékek adatainak
gyûjteménye;
c) megyei értéktár: a megye területén fellelhetõ nemzeti értékek adatait tartalmazó gyûjtemény;
d) tájegységi értéktár: több települési önkormányzat területén fellelhetõ nemzeti értékek adatait tartalmazó
gyûjtemény;
e) települési értéktár: a települési önkormányzat területén fellelhetõ nemzeti értékek adatait tartalmazó gyûjtemény;
f) külhoni magyarság értéktára: az országhatáron túl fellelhetõ nemzeti értékek adatait tartalmazó gyûjtemény;
g) hungarikum: gyûjtõfogalom, amely egységes osztályozási, besorolási és nyilvántartási rendszerben olyan
megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a magyarságra jellemzõ tulajdonságával,
egyediségével, különlegességével és minõségével a magyarság csúcsteljesítménye,
ga) amelyet belföldön és külföldön egyaránt a magyarság eredményeként, kiemelt értékeként tartanak
számon, vagy
gb) amely védett természeti értékek, vagy
gc) amely kiváló nemzeti termék, vagy
gd) amelyet az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint végzett egyedi
értékelés eredményeként a Hungarikum Bizottság (a továbbiakban: HB) hungarikummá minõsít, vagy
amely e törvény erejénél fogva hungarikumnak minõsül;
h) Hungarikumok Gyûjteménye: a nemzeti értékek körébõl a HB által hungarikummá nyilvánított, valamint e törvény
erejénél fogva hungarikumnak minõsített nemzeti értékek gyûjteménye;
i) közösségi oltalom alatt álló nemzeti érték: az 510/2006/EK tanácsi rendelet alapján oltalom alatt álló
eredetmegjelöléssel, vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkezõ mezõgazdasági termékek vagy
élelmiszerek, a 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján oltalom alatt álló földrajzi árujelzõvel
rendelkezõ szeszes italok, az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alapján oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel, vagy
oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkezõ borok és borászati termékek, továbbá az 509/2006/EK tanácsi
rendelet alapján hagyományos különleges terméknek minõsülõ mezõgazdasági termékek és élelmiszerek;
j) nemzeti érték: magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és
élõvilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megõrzött minden
szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék, amely
ja)
hazai szempontból meghatározó jelentõségû, így nemzetünk – de legalább egy meghatározott tájegység
lakossága – a magyarságra jellemzõnek és közismertnek fogad el,
jb) jelentõsen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon,
jc)
hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához,
megerõsítéséhez;
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k)

nemzetközi elismerésben részesített nemzeti érték: azon nemzeti érték, amely az Országgyûlés által ratifikált, vagy
kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi megállapodások vagy viszonosság alapján nemzetközi elismerésben
részesült.
(2) Valamely érték nemzeti értékké vagy hungarikummá minõsítése nem érinti annak egyéb jogszabályok, különösen
a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény, a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény,
valamint a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény
alapján fennálló védettségét.
(3) E törvény hatálya nem érinti a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló
1997. évi CXL. törvény által hungarikumnak minõsülõ értékeket.
(4) E törvény alapján a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezõ társaságok nem
lehetnek sem nemzeti értékek, sem hungarikumok.

II. RÉSZ
A NEMZETI ÉRTÉKEK AZONOSÍTÁSA ÉS RENDSZEREZÉSE
2. A nemzeti értékek azonosítása
2. §

A nemzeti értékek megóvandó értékek, azok azonosításában, rendszerezésében, adataik nyilvántartásba vételében és
folyamatos frissítésében, gondozásában a települési önkormányzatok, a megyei önkormányzatok, a hatáskörrel
rendelkezõ állami szervek, és az általuk felkért szakmai testületek, intézmények, kutatóhelyek, civil szervezetek,
egyházak, valamint a külhoni természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek,
közösségek mûködhetnek közre.

3. Települési, valamint tájegységi értéktár
3. §

(1) A települési önkormányzat települési értéktárat hozhat létre.
(2) A települési önkormányzat Települési Értéktár Bizottságot hozhat létre, amely – az e törvény végrehajtására kiadott
jogszabályban meghatározottak szerint – szervezi a településen fellelhetõ nemzeti értékek azonosítását, létrehozza
a településen fellelhetõ nemzeti értékek adatait tartalmazó gyûjteményt és megküldi azt a megyei értéktárba.
(3) A települési önkormányzat a települési értékek azonosításával, a települési értéktár létrehozatalával és annak
gondozásával, valamint adatainak a megyei értéktárba történõ megküldésével megbízhat a település területén
mûködõ, már korábban is nemzeti értékek azonosítását, gondozását végzõ állami, települési önkormányzati, egyházi
vagy társadalmi szervezet által fenntartott intézményt, szervezetet vagy azok szervezeti egységeit, vagy
a településfejlesztésben tevékenykedõ külsõ területfejlesztési, vidékfejlesztési szervezetet.
(4) Ugyanazon megye területén lévõ több szomszédos település önkormányzata közös Települési Értéktár Bizottságot is
létrehozhat, amely elkészíti a tájegységi értéktárat és az adatait megküldi a megyei értéktárba.
(5) A Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról vagy a feladat ellátásával történõ megbízásról az érintett települési
önkormányzat a létrehozást, illetve a megbízást követõ 30 napon belül tájékoztatja a HB-t.

4. Megyei értéktár
4. §

(1) A megyei önkormányzat megyei értéktárat hozhat létre.
(2) A megyei önkormányzat Megyei Értéktár Bizottságot hozhat létre, amely – az e törvény végrehajtására kiadott
jogszabályban meghatározottak szerint – szervezi a megye területén azonosított települési és tájegységi értéktárak
adatainak összesítését, gondoskodik a még nem azonosított, de a megye területén fellelhetõ nemzeti értékek
azonosításáról, létrehozza a megyei értéktárat és megküldi azt a HB-nek.
(3) A megyei önkormányzat a megyei értékek azonosításával, a megyei értéktár létrehozatalával és annak gondozásával,
valamint adatainak a Magyar Értéktárba történõ megküldésével megbízhat a megye területén mûködõ, már korábban
is nemzeti értékek azonosítását, gondozását végzõ állami, megyei önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezet
által fenntartott intézményt, szervezetet vagy azok szervezeti egységeit.
(4) A Megyei Értéktár Bizottság létrehozásáról vagy a feladat ellátásával történõ megbízásról a megyei önkormányzat
a létrehozást, megbízást követõ 30 napon belül tájékoztatja a HB-t.
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5. A külhoni magyarság értéktára
5. §

(1) A Magyar Állandó Értekezlet (a továbbiakban: MÁÉRT) külhoni magyarság értéktárat hozhat létre.
(2) A MÁÉRT Külhoni Bizottságot hozhat létre, amely – az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban
meghatározottak szerint – szervezi a határon túl fellelhetõ nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a határon túl
fellelhetõ nemzeti értékek adatait tartalmazó gyûjteményt és megküldi azt a HB-nek.
(3) A MÁÉRT a külhoni magyarság értékeinek azonosításával, a külhoni magyarság értéktárának létrehozatalával és annak
gondozásával, valamint adatainak a Magyar Értéktárba történõ megküldésével megbízhat a határon túl mûködõ, már
korábban is nemzeti értékek azonosítását, gondozását végzõ intézményt, szervezetet, vagy azok szervezeti egységeit.
(4) A Külhoni Bizottság létrehozásáról, vagy a feladat ellátásával történõ megbízásról a MÁÉRT a létrehozást, megbízást
követõ 30 napon belül tájékoztatja a HB-t.

6. Az ágazati értéktár
6. §

(1) Az egyes ágazatokért felelõs miniszterek szakágazatukban meghatározzák a feladatkörükbe tartozó, egyéb
szabályozás szerint önállóan nyilvántartott nemzeti értékek körét.
(2) Az egyes ágazatokért felelõs miniszterek az ágazati értéktár adatait tartalmazó listát az e törvény végrehajtására
vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint megküldik a HB részére. Amennyiben ezt követõen új értékkel bõvítik az
ágazati értéktárukat, annak adatait az értéktárba történõ felvételt követõ 8 napon belül megküldik a HB részére.

7. A Magyar Értéktár
7. §

(1) Amennyiben a települési önkormányzat Települési Értéktár Bizottságot és települési vagy tájegységi értéktárat hozott
létre, a Települési Értéktár Bizottság települési vagy tájegységi értéktárba felvett nemzeti érték adatait az értéktárba
történõ felvételt követõ 8 napon belül megküldi a Megyei Értéktár Bizottságnak. Amennyiben az adott megye
területén nem mûködik Megyei Értéktár Bizottság, a Települési Értéktár Bizottság az adatokat közvetlenül a HB-nek
küldi meg.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezései megfelelõen alkalmazandók abban az esetben is, ha a települési önkormányzat
a települési értékek azonosításával, a települési értéktár létrehozatalával és annak gondozásával, valamint adatainak
a megyei értéktárba történõ megküldésével a település területén mûködõ, már korábban is nemzeti értékek
azonosítását, gondozását végzõ állami, települési önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezet által fenntartott
intézményt, szervezetet vagy azok szervezeti egységeit, vagy a településfejlesztésben tevékenykedõ külsõ
területfejlesztési, vidékfejlesztési szervezetet bízta meg.
(3) Amennyiben a megyei önkormányzat döntése szerint Megyei Értéktár Bizottság jön létre, úgy az összesíti és
rendszerezi a települési és tájegységi értéktárakat.
(4) A megye területén fellelhetõ nemzeti értékek adatainak az összesítése során a Megyei Értéktár Bizottság gondoskodik
arról, hogy a több településrõl beérkezett, azonos nemzeti értékek egy nemzeti értékként kerüljenek nyilvántartásra.
(5) A megyei értéktárban elhelyezett nemzeti értékek adatait a Megyei Értéktár Bizottságok az értéktárba történõ felvételt
követõ 8 napon belül megküldik a HB részére.
(6) A (3)–(5) bekezdések rendelkezései megfelelõen alkalmazandók abban az esetben is, ha a megyei önkormányzat
megyei értékek azonosításával, a megyei értéktár létrehozatalával és annak gondozásával, valamint adatainak a
Magyar Értéktárba történõ megküldésével a megye területén mûködõ, már korábban is nemzeti értékek azonosítását,
gondozását végzõ állami, megyei önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezet által fenntartott intézményt,
szervezetet vagy azok szervezeti egységeit bízta meg.

8. §

Nemzeti érték felvételét a települési, tájegységi vagy megyei értéktárba, valamint a külhoni magyarság értéktárába,
továbbá a Magyar Értéktárba bárki kezdeményezheti.

9. §

E törvény erejénél fogva a nemzeti értékek részét képezik és ezért a Magyar Értéktár elemei a 7–8. § rendelkezésein túl:
a) az egyes miniszterek által összeállított ágazati értéktárakban szereplõ nemzeti értékek;
b) a közösségi oltalom alatt álló nemzeti értékek;
c) a nemzetközi elismerésben részesített nemzeti értékek.
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10. §

(1) A HB a Magyar Értéktárban összesíti és gondozza a települési, a tájegységi, a megyei és az ágazati értéktárak adatait,
a külhoni értékek adatait, valamint az e törvény erejénél fogva a Magyar Értéktárba tartozó nemzeti értékek adatait.
A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (a továbbiakban: MaNDA) feladata a digitális formában
megszületõ települési, tájegységi, megyei és ágazati értéktárak tartalmainak digitális formában történõ tárolása,
a kulturális értékek egységes nemzeti kulturális adatbázisba történõ beillesztése.
(2) A Magyar Értéktár összesítése során a HB gondoskodik arról, hogy a több helyrõl beérkezett, azonos nemzeti érték egy
nemzeti értékként kerüljön nyilvántartásra. A MaNDA központi nyilvántartási adatbázisába kerülnek a több helyrõl
beérkezett Magyar Értéktár digitális nyilvántartási adatai, a MaNDA gondoskodik a digitális tartalmak nyilvános
elérhetõségének biztosításáról.
(3) Az egyes értéktárakban a nemzeti értékekkel kapcsolatosan nyilván kell tartani minden olyan adatot, jellemzõt, amely
a nyilvántartás szabályai alapján megfelel az értékek azonosításának, minõségi sajátosságai, jellemzõi, története,
eredményei, állapota rögzítésének.

11. §

(1) A nemzeti értékek adatait, leírását, valamint a rájuk vonatkozó dokumentumokat a nyilvánosság számára
hozzáférhetõvé kell tenni.
(2) Az egyes értéktárakban fellelhetõ nemzeti értékek megismerését lehetõvé kell tenni különösen a közoktatás és
közszolgálati média segítségével.

III. RÉSZ
A HUNGARIKUMOK
8. A hungarikumok kiválasztása
12. §

(1) A Magyar Értéktárban nyilvántartott nemzeti értéknek hungarikummá nyilvánítására javaslatot tehet:
a) a HB tagja,
b) a Települési Értéktár Bizottságok, vagy a feladataik ellátásával e törvény alapján megbízott intézmények,
szervezetek vagy azok szervezeti egységei, vagy a településfejlesztésben tevékenykedõ külsõ területfejlesztési,
vidékfejlesztési szervezet,
c) a Megyei Értéktár Bizottságok, vagy a feladataik ellátásával e törvény alapján megbízott intézmények, szervezetek
vagy azok szervezeti egységei,
d) a Külhoni Bizottság, vagy feladatai ellátásával e törvény alapján megbízott intézmények, szervezetek vagy azok
szervezeti egységei,
e) a hatáskörrel rendelkezõ miniszterek, valamint
f) a Magyar Értéktárban nyilvántartott nemzeti értéket gondozó, vagy ilyen terméket elõállító magánszemélyek
vagy vállalkozások.
(2) Közösségi oltalom alatt álló vagy nemzetközi elismerésben részesített nemzeti értékek külön elbírálás nélkül, e törvény
erejénél fogva hungarikumoknak minõsülnek. Az így hungarikumnak minõsülõ nemzeti értékek adatait
a HB közzéteszi.
(3) A (2) bekezdés rendelkezése a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 116/A. §
(10) bekezdése alapján átmeneti nemzeti oltalom alatt álló elnevezések esetében is alkalmazandó. Amennyiben az
Európai Bizottság a kérelmet elutasítja, az a hungarikummá minõsülés tényét nem érinti.

13. §

(1) A hungarikumok adatainak nyilvántartása a Hungarikumok Gyûjteményében történik.
(2) A Hungarikumok Gyûjteményében a hungarikumokkal kapcsolatosan nyilván kell tartani különösen a hungarikum
megnevezését, fellelhetõségét, rövid, lényegre törõ bemutatását, különleges, egyedi jellemzõit, amely kiemeli
a nemzeti értékek körébõl, az esetlegesen más területeken megjelenõ változatait, valamint a fellelhetõ bibliográfiai
jegyzéket.

9. A Hungarikum Bizottság
14. §

(1) A HB tagjainak a kiválasztása során törekedni kell arra, hogy a lehetõ legmagasabb szakmai színvonal, a széles körû
tapasztalatok, valamint a nemzeti értékek által érintett legtöbb tudományterület képviselve legyen.
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(2) A HB
a) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke által delegált 1,
b) az igazságügyért felelõs miniszter által delegált 1,
c) a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által delegált 1,
d) a kultúráért és oktatásért felelõs miniszter által együttesen delegált 1,
e) az agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszter által a természetvédelemért felelõs miniszterrel együtt delegált 1,
f) a turizmusért felelõs miniszter által delegált 1,
g) a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter által delegált 1,
h) a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) elnöke által delegált 1,
i) a Magyar Mûvészeti Akadémia (a továbbiakban: MMA) elnöke által delegált 1,
j) a MÁÉRT által delegált 3, és
k) az Országgyûlés által delegált 2
tagból áll.
(3) A tagot az õt delegáló személy vagy szervezet a HB-tagságából indokolás nélkül bármikor visszahívhatja, és helyére új
tagot delegálhat.
(4) Nem lehet a HB tagja az, akinek szellemi vagy termelõtevékenységével létrehozott produktuma nemzeti értéknek
minõsül, valamint, aki nemzeti érték kereskedelmi célú forgalmazásával kapcsolatos tevékenységet végez.
(5) A HB elnöke az agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszter.
15. §

(1) A HB titkársági feladatait az agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszter által vezetett minisztérium látja el, titkárát
határozatlan idõtartamra a miniszter nevezi ki.
(2) A HB üléseit a HB elnöke szükség szerint, de legalább félévente hívja össze, továbbá köteles összehívni a tagok
kétharmadának írásbeli kezdeményezésére.

16. §

(1) A HB munkáját szakmai ágazati szakbizottságok segítik.
(2) Az ágazati szakbizottságok munkájában részt vesznek különösen az adott szakterületen mûködõ államigazgatási
szervek, hatóságok, tudományos testületek, oktatási intézmények, gazdasági és szakmai kamarák, valamint egyes
szakmai szervezetek képviselõi.
(3) Az ágazati szakbizottságok létrehozására és tagjaira, a delegálásban érintett intézmények vagy szervezetek
bevonásával, a hatáskörrel rendelkezõ miniszterek tesznek javaslatot a HB elnöke részére.
(4) A tagot az õt delegáló miniszter saját hatáskörében eljárva ágazati szakbizottsági tagságából indokolás nélkül
bármikor visszahívhatja, és helyére új tagot delegálhat.
(5) A HB és az ágazati szakbizottságok mûködésének rendjét alapszabály határozza meg, amelyet a HB tagjai
kétharmadának szavazatával fogad el.

17. §

(1) A HB a nemzeti értékek által hordozott kiemelkedõ értékek megõrzése, fenntarthatósága, széles körû megismertetése
és hasznosítása érdekében különösen:
a) összeállítja a Magyar Értéktárat;
b) ha valamely megyében nem hoztak létre Megyei Értéktár Bizottságot, vagy ha a megyei önkormányzat nem bízott
meg a megyei értékek azonosításával, a megyei értéktár létrehozatalával és annak gondozásával, valamint
adatainak a Magyar Értéktárba történõ megküldésével a megye területén mûködõ, már korábban is nemzeti
értékek azonosítását, gondozását végzõ állami, megyei önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezet által
fenntartott intézményt, szervezetet vagy azok szervezeti egységeit, úgy ellátja annak feladatait;
c) évente, elsõ alkalommal 2012. december 31-ig tájékoztatást ad az Országgyûlésnek a nemzeti értékek
azonosításának és rendszerezésének helyzetérõl, a nemzeti értékek fenntarthatóságáról és hasznosításáról,
valamint a HB mûködésérõl;
d) nyilvántartást vezet arról, hogy mely településeken és megyékben kerülnek végrehajtásra a nemzeti értékekkel
kapcsolatos feladatok;
e) magyar és angol nyelvû internetes oldalt mûködtet, ahol megismerhetõ a Magyar Értéktár gyûjteménye, valamint
f) gondoskodik róla, hogy a Magyar Értéktár az országmárka-stratégia szerves részét képezze.
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(2) A HB a hungarikumok által hordozott kiemelkedõ értékek megõrzése, fenntarthatósága, széles körû megismertetése
és hasznosítása érdekében különösen:
a) az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feltételek szerint kiválasztja, hogy mely értékek
minõsülnek a Magyar Értéktárból hungarikumnak, indokolt esetben pedig dönt e minõsítés visszavonásáról;
b) összeállítja a Hungarikumok Gyûjteményét;
c) véleményezi a hungarikumokkal kapcsolatos jogszabályok tervezetét;
d) évente közzéteszi a Hungarikumok Gyûjteményét a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos
Értesítõben, valamint internetes honlapon is;
e) elnöke útján javaslatot tesz a Kormánynak a hungarikumok fenntarthatóságáról és hasznosíthatóságáról;
f) pályázatokat ír ki a hungarikumok megõrzésére, fenntartására, fejlesztésére, megismertetésére, védelmére,
a termékek hazai és nemzetközi piaci bevezetésére vonatkozóan;
g) évente konferenciasorozatot szervez az érintett ágazatok és célterületek bevonásával, amely állásfoglalás
kiadásával zárul;
h) a határon túl fellelhetõ hungarikumok tekintetében az elnöke útján kapcsolatot tart az érintett külföldi állam
szerveivel, hatóságaival.

10. A hungarikum tanúsító védjegy
18. §

(1) A Hungarikumok Gyûjteményében szereplõ termékek, eljárások, készítési módok, sportelemek és szolgáltatások
széles körben történõ megismertetésének elõsegítése, színvonaluk és minõségük folyamatos fenntartása érdekében
hungarikum tanúsító védjegy kerül bevezetésre.
(2) A hungarikum tanúsító védjegy lajstromozása iránti nemzeti bejelentést, valamint a közösségi védjegybejelentést az
agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszter teszi meg.
(3) A hungarikum tanúsító védjegy használatát a védjegyjogosult pályázati úton kiválasztott alkotók számára
engedélyezi.
(4) A hungarikum tanúsító védjegy piaci bevezetése és népszerûsítése, valamint a hungarikum tanúsító védjegy
szabályzatában foglalt követelmények teljesülésének az ellenõrzése az agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszter
feladata.

IV. RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
19. §

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a) a nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriáit,
b) a nemzeti értékek és a hungarikumok kapcsán nyilvántartandó adatok körét, valamint az adatok egységes
osztályozási, besorolási, nyilvántartási rendszerét,
c) a települési, tájegységi és megyei értéktárak létrehozására és gondozására, valamint a Települési és Megyei
Értéktár Bizottságok, valamint a Külhoni Bizottság felállítására és mûködésére vonatkozó szabályokat,
d) a már létezõ ágazati gyûjtemények adatainak Magyar Értéktárba történõ integrálását szolgáló szabályokat,
e) a nemzeti értékké vagy hungarikummá minõsítésre irányuló kérelem formai követelményeit,
f) a hungarikumok, a Magyar Értéktár digitális formában megjelenõ tartalmainak MaNDA általi nyilvántartására,
a hungarikumok nyilvánosság számára történõ hozzáférhetõségének biztosítására vonatkozó szabályokat, valamint
g) a hungarikummá minõsítés egyedi értékelésének részletes szabályait.

20. §

Ez a törvény a kihirdetését követõ harmadik hónap elsõ napján lép hatályba.

21. §

(1) A HB-t legkésõbb e törvény hatálybalépésétõl számított 90 napon belül létre kell hozni.
(2) A Hungarikumok Gyûjteményét elsõ alkalommal e törvény hatálybalépésétõl számított egy éven belül közzé kell
tenni.
Kövér László s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyûlés elnöke,
a köztársasági elnök feladatés hatásköreit gyakorolva

az Országgyûlés alelnöke,
az Országgyûlés elnökének
feladatait ellátva
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Kormányrendeletek

A Kormány 70/2012. (IV. 11.) Korm. rendelete
a budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló
32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet, valamint a budapesti Istvánmezõ rehabilitációs programjával,
kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló
364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a 2–3. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:
1. §

A budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
a következõ 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott beruházás hivatalos közbeszerzési tanácsadója,
beruházáslebonyolítója és építési mûszaki ellenõre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Mûszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság.”

2. §

Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat E:9. mezõjében, valamint 2. mellékletében foglalt táblázat C:10. mezõjében
a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.

3. §

A budapesti Istvánmezõ rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált
rekonstrukciójával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelölésérõl szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat E:9. mezõjében,
valamint 2. mellékletében foglalt táblázat C:10. mezõjében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 19/2012. (IV. 11.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak
2012. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjérõl
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 6. és
11. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), f), g), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:
1. §

A 2. és 3. § szerinti hivatásos állomány a 2012. évi ruházati utánpótlási ellátmány terhére természetbeni ellátásban
részesül a ruházati utánpótlási ellátmány mértékének 50%-áig.

2. §

Természetbeni ellátás keretében az új szolgálati ruházat 5. §-ban meghatározott cikkösszetételében részesülnek
a 4. §-ban meghatározott kivétellel
a) az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv egyen- és vegyes ruhás állománya;
b) a büntetés-végrehajtási szervezet egyen- és vegyes ruhás állománya;
c) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek katasztrófavédelmi egyen- és vegyes ruhás állománya;
d) a BM Nemzetközi Oktatási Központba, a BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Fõigazgatóságra, a Nemzeti
Közszolgálati Egyetemhez, valamint a rendészeti szakközépiskolákba vezényelt, berendelt egyen- és vegyes
ruhás normába sorolt hivatásos állomány.

3. §

Természetbeni ellátás során a gyakorló ruházat 6. §-ban meghatározott cikkösszetételében részesül a 4. §-ban
meghatározott kivétellel a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományába integrálódott tûzoltó egyen- és vegyes
ruhás állomány.

4. §

Nem részesül természetbeni ellátásban
a) az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv polgári ruhás állománya, valamint a Készenléti
Rendõrség és Köztársasági Õrezred állománya;
b) a BM Nemzetközi Oktatási Központba, a BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Fõigazgatóságra, a Nemzeti
Közszolgálati Egyetemhez, valamint a rendészeti szakközépiskolákba vezényelt, berendelt polgári ruhás
állomány;
c) a Miniszterelnökségnél, a minisztériumokban, külszolgálaton, a Terrorelhárítási Központban, a Nemzeti Védelmi
Szolgálatnál, a Szervezett Bûnözés Elleni Központnál, az Alkotmányvédelmi Hivatalnál, és a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálatnál szolgálatot teljesítõ állomány;
d) aki szülési szabadságon van, terhesség esetében orvosi igazolás alapján;
e) aki felmentési idejét tölti;
f) aki 2012. december 31-ig nyugállományba vonul;
g) a szenior állomány.

5. §

A 2. §-ban meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a termékek rendszeresítését és normásítását
követõen a következõ cikkekbõl áll
a) 12M e.r. szolgálati téli pantalló
1 db
b) 12M e.r. szolgálati félcipõ
1 pár
c) 12M e.r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú
2 db
d) 12M e.r. szolgálati pulóver
1 db
e) hímzett névkitûzõ (bv. állomány esetében azonosító szám)
2 db
f) hímzett váll-lap
1 pár
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6. §

A 3. §-ban meghatározott állománykategória természetbeni ellátása a termékek rendszeresítését és normásítását
követõen a következõ cikkekbõl áll
a) 10M e. r. gyakorló nadrág (tûzoltó)
1 db
b) 10M e. r. gyakorló zubbony (tûzoltó)
1 db
c) 10M e. r. gyakorló dzseki (tûzoltó)
1 db
d) 10M e. r. gyakorló bakancs
1 pár
e) hímzett tép. rendfokozati jelzés
1 pár
f) hímzett karjelvény
1 db
g) szövetsapka (pilotka), sötétkék, szerelve
1 db
h) hímzett névkitûzõ
2 db

7. §

Aki természetbeni ellátásban részesül, annak a ruházati utánpótlási ellátmány maradványrészét, 48 313 Ft-ot
a 8. §-ban foglaltak figyelembevételével – kell kifizetni.

8. §

Az 5. és 6. § szerinti természetbeni ellátás, valamint az esetleges túlellátás fedezetére együttesen jóváírt ruházati
utánpótlási ellátmány összegének legfeljebb 70%-a tartható vissza.

9. §

A ruházati utánpótlási ellátmány kifizetésre kerülõ részét az igényjogosult állomány részére 2012. május 31-ig kell
kifizetni.

10. §

(1) A természetbeni ellátás cikkösszetételének méretbesorolásához szükséges méretfelvételt és az igények összesítését
az állományilletékes parancsnok szervezi meg.
(2) A méretek pontos besorolásáért az igényjogosult a felelõs.
(3) A gyártáshoz szükséges személyre szóló és összesített méretek közléséért a méreteket megadó szerv
állományilletékes parancsnoka a felelõs.
(4) A megrendelés hiánytalan és pontos tartalmáért, valamint idõben történõ leadásáért az igénylõ szerv
állományilletékes parancsnoka felel.
(5) A természetbeni ellátásban érintett hivatásos állomány tagjait írásban tájékoztatni kell az egyenruházati cikkek áráról,
legkésõbb az ellátás idõpontjáig.

11. §

A 2012. évben idõarányos ruházati utánpótlási ellátmány keretében a 2. és 3. § alapján természetbeni ellátásban
részesülõ állomány részére is biztosítani kell az 5., vagy 6. § szerinti cikkösszetételt.

12. §

A 2011–2012. évben szolgálati jogviszonyt létesítõ újfelszerelõ állomány, amennyiben az alapellátás, vagy
alapellátás-kiegészítés során az alapellátási normájának megfelelõ kiváltásra kerülõ szolgálati ruházat cikkeit nem
kapta meg, akkor a 2. és 4. § figyelembe vételével az 5. § szerinti ruházati cikkösszetételt alapellátás keretében kell
biztosítani.

13. §

(1) Az idõarányos ruházati utánpótlási ellátmány összegét a ruházati utánpótlási ellátmányra jogosult részére ki kell
fizetni, ha az nem haladja meg az éves ruházati utánpótlási ellátmány összegének 50%-át. A természetben kiadásra
kerülõ ruházat ellenértékét a következõ évi ruházati utánpótlási ellátmány terhére túlellátásként kell elõjegyezni.
A túlellátásként elõjegyzett összeget a teljes kiegyenlítésig kell göngyölíteni.
(2) Amennyiben az idõarányos ruházati utánpótlási ellátmány összege a 48 313 Ft-ot meghaladja, a ruházati utánpótlási
ellátmányra jogosult részére a visszatartott összeg feletti maradványrészt kell kifizetni.

14. §

A hivatásos szolgálati viszony 2012. évben történõ megszûnése esetén, ha az érintett 2012. évben természetbeni
ellátásban részesült, a 2. és 3. § alapján biztosított ruházatot vissza kell venni, és a ruházati utánpótlási ellátmányt
a visszatartott összeggel együtt
a) részére a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának
ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti,
kényszerítõeszköz és világítástechnikai felszerelésérõl szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: RUSZ)
27. § (3) és (4) bekezdésében, valamint
b) az örökös részére a RUSZ 27. § (5) bekezdésében
foglaltaknak megfelelõen kell biztosítani.
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15. §

A belügyminiszter irányítása alá tartozó belügyi szervek közötti áthelyezés esetén, amennyiben a természetbeni
ellátás még nem történt meg, az áthelyezett felmért méretadatait az átadásra kerülõ ruházati ellátási dokumentáció
részeként kell átadni.

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és 2013. január 1-jén hatályát veszti.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

A nemzeti erõforrás miniszter 22/2012. (IV. 11.) NEFMI rendelet
az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (3) bekezdés a) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. §
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 24–34. § tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (3) bekezdés
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket
rendelem el:

I. FEJEZET
AZ ÁLLAMI SPORT CÉLÚ TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. §

E rendelet rendelkezéseit a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
1. melléklet XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 23–24. alcímbe és
30. alcím 26. jogcím-csoportba sorolt elõirányzatok (a továbbiakban együtt: elõirányzatok) kezelésére és
felhasználására kell alkalmazni.

2. Az elõirányzatok kezelésével kapcsolatos szabályok
2. §

Az elõirányzatokból nyújtott költségvetési támogatások tekintetében – a sportról szóló 2004. évi I. törvény
(a továbbiakban: Stv.) 41. § c) pontjában meghatározottakra is figyelemmel – az elõirányzatok kezelõ szerve
a sportpolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter).

3. §

A kedvezményezett részére – ha e rendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
vagy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
eltérõen nem rendelkezik – vissza nem térítendõ költségvetési támogatás nyújtható támogatási kérelem vagy
pályázat alapján, az e rendeletben meghatározott szervezetek javaslatára.

4. §

(1) Az elõirányzatokon rendelkezésre álló eredeti elõirányzat legfeljebb három százaléka kommunikációs feladatok
ellátására is fordítható, kivéve a „Sport népszerûsítésével összefüggõ kiadások” elõirányzatot.
(2) Az elõirányzatokon összesen rendelkezésre álló összeg öt százaléka – az 58. §-ban meghatározott elõirányzaton
rendelkezésre álló összeg nyolc százaléka – az elõirányzatok pályázat útján történõ felhasználására, a pályáztatás
lebonyolítására, valamint a költségvetési támogatások szerzõdésszerû felhasználásának ellenõrzésére is fordítható.
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3. A pályázat útján nyújtott költségvetési támogatások eljárási rendje
5. §

(1) A pályázati úton nyújtott költségvetési támogatásokkal kapcsolatosan a pályázati kiírás honlapon történõ
közzétételével, a pályázati kiírás és a támogatási döntés elõkészítésével, a támogatási szerzõdés megkötésével,
módosításával, nyilvántartásával, a támogatási szerzõdés teljesítésének ellenõrzésével, valamint a tájékoztatással
kapcsolatos feladatokat pályázatkezelõ szervezet is elláthatja.
(2) Ha a pályázati kiírás elõírja, a pályázó a pályázat benyújtásakor pályázati díjat köteles fizetni. A pályázati díj mértékét
a pályázati kiírás határozza meg, amelynek összege legfeljebb húszezer forint lehet.

6. §

(1) A pályázatot a pályázati kiírásban megjelölt címre és formában kell benyújtani.
(2) Érvénytelen a pályázat, ha
a) azt a pályázati kiírás alapján pályázni nem jogosult pályázó nyújtotta be,
b) a pályázat határidõn túl érkezett, vagy
c) a pályázati kiírás nem biztosít lehetõséget hiánypótlásra és a pályázat hiányosan került benyújtásra.
(3) Ha a pályázat érvénytelen, errõl az érvénytelenség okának megjelölésével a pályázat, a hiánypótlás beérkezéstõl
számított nyolc napon belül a pályázót értesíteni kell.
(4) A pályázat értékelésének és elbírálásának szempontjait a pályázati kiírás tartalmazza.

7. §

A támogatási szerzõdéseket a támogatási döntésrõl szóló értesítés kézhezvételét követõ hatvan napon belül kell
megkötni.

4. Az egyedi döntéssel nyújtott költségvetési támogatások eljárási rendje
8. §

(1) A nem pályázati úton biztosított költségvetési támogatás iránt támogatási kérelmet lehet írásban benyújtani
a miniszternek.
(2) A támogatási kérelem tartalmazza a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok,
beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit.
(3) Ha a támogatási kérelem nem tartalmazza a (2) bekezdésben foglaltakat, a miniszter a támogatási kérelem
kézhezvételétõl számított tizenöt napon belül a költségvetési támogatás igénylõjét legalább öt, de legfeljebb tíz
napos határidõ kitûzésével írásban hiánypótlásra hívja fel. Ha a költségvetési támogatás igénylõje a hiánypótlási
felhívásnak határidõben nem vagy nem megfelelõen tesz eleget, a miniszter a támogatási kérelmet elutasítja, és errõl a
költségvetési támogatás igénylõjét – az elutasítás indokának megjelölésével – írásban értesíti.

9. §

(1) Ha a támogatási kérelem az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 53. § (2) bekezdése szerinti mûködési támogatás biztosítására irányul,
a támogatási kérelmet a miniszter a költségvetési támogatás igénylõjének egyidejû tájékoztatásával továbbítja
a Nemzeti Együttmûködési Alap felett rendelkezési jogot gyakorló miniszter részére.
(2) Ha a költségvetési támogatás igénylõje a támogatási kérelemben kifejezetten ellenkezõen nem nyilatkozik, az Ávr.
72. § (2) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot a támogatási kérelem benyújtásával a költségvetési támogatás
igénylõje által megtettnek, a miniszter részérõl pedig elfogadottnak kell tekinteni.
(3) A költségvetési támogatás igénylõje a (2) bekezdés szerint megtett nyilatkozatát – az Ávr. 76. § (1) bekezdés f) pontja,
78. § (10) bekezdése és 82. § c) pontja szerinti következmények érvényesítése mellett – írásban visszavonhatja.

10. §

(1) A miniszter a támogatási kérelemrõl annak kézhezvételétõl számított negyvenöt napon belül dönt. Az elbírálás
határidejét – annak lejárta elõtt – a miniszter indokolt esetben legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja, és errõl
a költségvetési támogatás igénylõjét írásban értesíti.
(2) A támogatási döntés meghozatalában a miniszternek mérlegelési joga van, amely során vizsgálja a költségvetési
támogatás forrásául szolgáló elõirányzat által finanszírozott közfeladat – a költségvetési támogatás igénylõje által
történõ – ellátásának szervezeti célszerûségét, valamint a kérelemnek a közfeladat ellátását szolgáló megfelelését.
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5. A támogatási szerzõdés elõkészítése, megkötése és módosítása
11. §

(1) A kedvezményezett a támogató részére a támogatási szerzõdés elõkészítése érdekében a következõ adatokat,
valamint dokumentumokat nyújtja be:
a) gazdasági társaság esetén teljes – cégnyilvántartás szerinti – cégnév, székhely, cégjegyzékszámot, képviselõ
nevét, adószámát, bankszámlaszámát, harminc napnál nem régebbi cégkivonatot, hiteles cégaláírási
nyilatkozatot,
b) gazdasági társaságnak nem minõsülõ gazdálkodó szervezet esetén hatályos létesítõ okiratának egyszerû
másolatát; képviselõjének közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldányát vagy – cég esetén – ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-mintáját,
c) egyéni vállalkozó esetén nevét, székhelyét, nyilvántartási számát vagy vállalkozói igazolvány számát, adószámát,
bankszámlaszámát,
d) az a)–c) pontban meghatározottaktól eltérõ egyéb jogi személy esetén harminc napnál nem régebbi igazolást az
egyéb jogi személyt nyilvántartó szervezettõl az egyéb jogi személy nyilvántartásban szereplõ adatairól,
közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott eredeti aláírási címpéldányt vagy annak hiteles másolatát, adószámát,
bankszámlaszámát,
e) az a)–d) pont szerinti szervezet mûködési engedélyét, ha a szervezet tevékenysége mûködési engedély-köteles,
f) természetes személy esetén nevét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, bankszámlaszámát,
g) a 62. § alapján nyújtott mûködési célú költségvetési támogatás esetén a kedvezményezett költségvetését,
h) a 62. § alapján nyújtott mûködési célú költségvetési támogatás kivételével a tervezett program szakmai és
költségtervét, a felhasználás részletes leírását,
i) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerõs hatósági engedélyeket,
j) felhalmozási célú költségvetési támogatás esetén elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles
tulajdonilap-másolatot, építési engedély-köteles beruházás támogatására benyújtott pályázat, kérelem esetén a
jogerõs elvi építési engedélyt az ingatlan tulajdoni lapon bejegyzett tulajdonosától származó hozzájáruló
nyilatkozattal vagy a jogerõs építési engedélyt,
k) beruházási célú költségvetési támogatás esetén – támogatási szerzõdésben foglaltaknak megfelelõen –
a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy tizenöt évig biztosítja a létesítmény támogatási szerzõdésben foglalt
célú fenntartását, üzemeltetését,
l) a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet alapján a doppingellenes tevékenységet
végzõ kedvezményezett nyilatkozatát, igazolását arról, hogy doppingellenes feladatainak eleget tesz,
m) a kedvezményezett sportszövetség nyilatkozatát, igazolását arról, hogy a sportágában a kötelezõ képesítési
követelmények elõírására vonatkozó szabályzatalkotási kötelezettségének eleget tett,
n) a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a nemzeti sportinformációs rendszer részére történõ
adatszolgáltatási kötelezettségének a jogszabályban foglaltaknak megfelelõen eleget tesz.
(2) Az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott személyes adatok kedvezményezett részérõl történõ szolgáltatása
önkéntes, de azok támogató részére való rendelkezésre bocsátása és a kezelésükhöz való hozzájárulás a költségvetési
támogatás feltételét képezi.
(3) A támogató a kedvezményezettet hiánypótlásra szólítja fel, ha a kedvezményezett nem nyújtja be a támogatási
szerzõdés megkötéséhez szükséges dokumentumokat. Hiánypótlásra csak egy alkalommal, a felszólítás
kézhezvételétõl számított tizenöt napon belül van lehetõség, ennek elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.
A hiánypótlás ideje a támogatási szerzõdés megkötésére meghatározott határidõbe nem számít bele.

12. §

(1) A 11. § (1) bekezdés a), b), d) és e) pontjában meghatározott dokumentumokat nem kell benyújtani, ha
a kedvezményezett
a) a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv,
b) az államháztartás központi alrendszerébe sorolt és nem a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési
szerv,
c) olyan gazdasági társaság, amelynek vonatkozásában a miniszter a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-vel kötött
szerzõdés alapján tulajdonosi jogokat gyakorol és a miniszter a támogató,
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d)

(2)

(3)

(4)
(5)

olyan közalapítvány, alapítvány, amely tekintetében a miniszter alapítói jogokat gyakorol és a miniszter
a támogató,
e) helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, jogi személyiségû társulás, térségi fejlesztési tanács vagy
többcélú kistérségi társulás.
Ha az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó kedvezményezettrõl a kincstár törvényben meghatározott közhiteles és
nyilvános nyilvántartást vezet, a kedvezményezettnek a 11. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
dokumentumot nem kell benyújtania. Ez esetben a kedvezményezett létezését a támogató ellenõrzi
a nyilvántartásban.
Ha a kedvezményezett a közoktatás információs rendszerébe bejelentkezett, OM azonosítóval nyilvántartott
intézmény vagy a felsõoktatás információs rendszerének intézménytörzsében nyilvántartott szervezet, a 11. §
(1) bekezdés a), b), d) és e) pontjában meghatározott dokumentumokat nem kell benyújtania. A kedvezményezett
létezését és egyéb nyilvántartott adatait a támogató ellenõrzi a nyilvántartásokban.
Ha a kedvezményezett az Stv.-ben meghatározott olyan köztestület, amelynek létezését a sportigazgatási szerv tartja
nyilván, a 11. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott dokumentumokat nem kell benyújtani.
Ha a kedvezményezett a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv, az Ávr. 72. § (2) bekezdés
b) pontja szerinti nyilatkozatot nem kell benyújtania.

13. §

Az Ávr. 77. § (1) és (5) bekezdésének figyelembevételével a kedvezményezett az Ávr.-ben meghatározott
biztosítékként köteles – a támogatási szerzõdés megkötésének idõpontja elõtt nyolc nappal – benyújtani
a támogatóhoz valamennyi, jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhetõ fizetési számlájára
vonatkozóan, a támogató javára szóló, csak a támogató írásbeli hozzájárulásával visszavonható beszedési megbízásra
felhatalmazó nyilatkozatát pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthetõ fizetési megbízás esetére a követelés
legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. Több bankszámla esetén
a kedvezményezettnek meg kell adnia a felhatalmazó nyilatkozatok érvényesítésének sorrendjét is. A biztosítékadási
kötelezettség elmulasztása esetén a költségvetési támogatás folyósítása annak pótlásáig felfüggesztésre kerül.

14. §

(1) A támogatási szerzõdés módosítását bármelyik fél – a költségvetési támogatás célja, összege, az azt alátámasztó
költségterv, továbbá a költségvetési támogatás felhasználásának kezdõ idõpontja és véghatárideje tekintetében –
a költségvetési támogatás felhasználására az eredeti vagy a korábban módosított támogatási szerzõdésben
meghatározott véghatáridõ leteltéig írásban kezdeményezheti. A költségvetési támogatás összegének módosítása
többlet költségvetési támogatás biztosítására is kiterjedhet. A költségvetési támogatás felhasználásáról történõ
beszámolás határidejének módosítása írásban kezdeményezhetõ az eredeti vagy a korábban módosított támogatási
szerzõdésben meghatározott beszámolási határidõ leteltéig. A támogatási szerzõdés módosítására irányuló
kezdeményezésnek tartalmaznia kell a módosítás indokát is.
(2) Ha a támogatási szerzõdés megkötését követõen eltérõ finanszírozást megalapozó indok merül fel, a támogatási
szerzõdést módosítani kell.
(3) A támogatási szerzõdésben meghatározott módon – a kedvezményezett írásbeli indokolási kötelezettsége mellett –
a költségtervben rögzített összegek – a bérköltség és egyéb személyi jellegû kifizetések, a munkaadókat terhelõ
járulékok, a dologi kiadások, a beruházás és a felújítás rovatok (a továbbiakban együtt: a költségterv rovatai) szintjén –
a költségvetési támogatás és – ha az elõírásra került – a saját forrás fõösszegén belül eltérhetnek.
(4) A költségvetési támogatás terhére történõ felhasználás esetében a (3) bekezdés szerinti, a támogatási szerzõdésben
meghatározott mértéket, de a költségterv rovatai szintjén pozitív irányban külön-külön legalább tíz százalékot
meghaladó eltérés elfogadására csak támogatási szerzõdés módosítása keretében kerülhet sor az (1) bekezdésben
foglaltak figyelembevételével.

15. §

(1) A költségvetési támogatás folyósítására a támogató részérõl akkor kerülhet sor, ha
a) a kedvezményezettnek a támogató által azonos fejezeti kezelésû elõirányzatból biztosított költségvetési
támogatás felhasználásával kapcsolatos – jogszabályban vagy a támogatói okiratban, támogatási szerzõdésben
foglalt – lejárt esedékességû kötelezettségeinek teljesítésérõl vagy részbeni teljesítésérõl szóló elszámolását
a támogató elfogadta;
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b)

a kedvezményezettnek az olimpiai központok mûködtetését és fejlesztését végzõ szervezettel, vagy a Beruházási,
Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-vel (a továbbiakban: BMSK Zrt.) szemben kilencven
napnál régebbi, esedékessé vált és meg nem fizetett tartozása nem áll fenn; és
c) a kedvezményezett a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény alapján igénybe vehetõ
látvány-csapatsport támogatásból nincs kizárva.
(2) A költségvetési támogatás folyósítása elõfinanszírozás keretében abban az esetben történhet egy összegben, ha
a) a támogatási szerzõdés megkötésének napja és a költségvetési támogatás felhasználására rendelkezésre álló
véghatáridõ közötti idõtartam nem haladja meg a három hónapot, és a költségvetési támogatás mértéke nem
haladja meg a hárommillió forintot,
b) a támogatott tevékenység jellege vagy megvalósításának sürgõssége ezt kifejezetten szükségessé teszi, vagy
c) a pályázati terv, ennek hiányában a miniszter egyedi engedélye azt kifejezetten lehetõvé teszi.
(3) Ha a költségvetési támogatás nem folyósítható a (2) bekezdésben foglaltak szerint egy összegben, a költségvetési
támogatás ütemezetten, a kiadásoknak a költségterv alapján megállapítható felmerülésével arányosan, valamint az
Ávr. 78. § (1) bekezdésében meghatározott szempontok mérlegelése alapján idõarányosan, vagy utófinanszírozás
keretében egy összegben folyósítható.

6. A költségvetési támogatás felhasználása, elszámolása és a felhasználás ellenõrzése
16. §

(1) A költségvetési támogatás – a támogató és a kedvezményezett közötti támogatási szerzõdésben foglalt célra és
feltételekkel – e rendelet és a támogatási szerzõdés elõírásainak megfelelõ harmadik személy által is felhasználható.
(2) A költségvetési támogatás felhasználásáról történõ elszámolást számviteli bizonylattal – ideértve a kifizetést igazoló
bizonylatot, szerzõdést is – alátámasztott módon az 1. melléklet szerinti nyomtatványon (a továbbiakban: összesített
elszámolási táblázat) kell benyújtani. A költségvetési támogatás felhasználását igazoló beszámolóhoz az összesített
elszámolási táblázatot is mellékelni kell.

17. §

(1) Ha a költségvetési támogatás végsõ felhasználója nem a kedvezményezett, a kedvezményezett köteles a költségvetési
támogatásról a költségvetési támogatás végsõ felhasználóját az összesített elszámolási táblázat szerint elszámoltatni,
és az összesített elszámolási táblázat kedvezményezett által hitelesített másolatát a támogatónak megküldeni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az elszámoltatás költségei a kedvezményezettet terhelik.

18. §

(1) A támogatott tevékenység három hónapon belüli megvalósítása, továbbá az egymillió forintot meg nem haladó
összegû költségvetési támogatás esetén a beszámoló benyújtására elõírt határidõt a költségvetési támogatás
felhasználásának véghatáridejét követõ harminc, más esetben hatvan napon belüli idõpontra kell a támogatási
szerzõdésben meghatározni.
(2) A pénzügyi elszámolást a támogatási szerzõdés mellékletét képezõ költségtervvel összehasonlítható módon kell
elkészíteni. A pénzügyi elszámolás számlaösszesítõbõl és a költségvetési támogatás, valamint – ha elõírásra került –
a saját forrás felhasználását igazoló számviteli bizonylatoknak, kifizetést igazoló bizonylatoknak, a költségvetési
támogatás jogszerû és a céljának megfelelõ felhasználását igazoló egyéb dokumentumoknak a kedvezményezett
képviselõje által hitelesített másolatából áll. A költségek felmerülését igazoló, eredeti számviteli bizonylatokat
a kedvezményezett záradékkal látja el, amelyben jelzi, hogy a számviteli bizonylaton szereplõ összegbõl mennyit
számolt el a szerzõdésszámmal hivatkozott támogatási szerzõdés terhére.
(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a százmillió forintot meghaladó összegû költségvetési támogatásban
részesülõ kedvezményezett esetében a támogató a támogatási szerzõdésben meghatározott módon eltekinthet
a százezer forint értékhatárt meg nem haladó számviteli bizonylatok, kifizetést igazoló bizonylatok és dokumentumok
benyújtásától, ha a számlaösszesítõn feltüntetett adatok valódiságát, az eredeti bizonylatokkal való egyezõségét és az
eredeti bizonylatok (2) bekezdés szerinti záradékolásának megtörténtét könyvvizsgáló igazolja.
(4) A beszámolót a támogató az annak kézhezvételétõl számított hatvan napon belül megvizsgálja, és dönt annak
elfogadásáról vagy elutasításáról. A támogató döntésérõl, továbbá az esetleges visszafizetési kötelezettségrõl
a döntést követõ öt napon belül írásban értesíti a kedvezményezettet. A támogató a beszámoló elbírálására vonatkozó
határidõt annak lejárta elõtt, indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb húsz nappal meghosszabbíthatja
hiánypótlás, kiegészítés kérés esetén.
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19. §

(1) Ha a Magyar Olimpiai Bizottságnak (a továbbiakban: MOB) nyújtott költségvetési támogatás végsõ felhasználója nem
a MOB, a MOB elnöke a költségvetési támogatás végsõ felhasználójának a költségvetési támogatás felhasználását
igazoló beszámolóját annak kézhezvételétõl számított hatvan napon belül megvizsgálja és tájékoztatja a költségvetési
támogatás végsõ felhasználóját a beszámoló elfogadásáról vagy annak hiányosságáról. Hiánypótlásra két alkalommal,
megfelelõ, de alkalmanként legfeljebb tizenöt napos határidõ tûzésével kerülhet sor, és a felhívásban meg kell jelölni
a beszámoló hiányosságát.
(2) Ha a költségvetési támogatás végsõ felhasználója az (1) bekezdés szerinti hiánypótlási határidõt elmulasztja, vagy
a hiánypótlást második alkalommal is hibásan vagy hiányosan teljesíti, a beszámoló vagy annak érintett része nem
fogadható el. A hiánypótlás eredménytelenségét követõen a MOB elnöke érvényesítheti a beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazást.

20. §

(1) A költségvetési támogatás felhasználását és elszámolását a sportpolitikáért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium (a továbbiakban: minisztérium), valamint a jogszabályban, a pályázati felhívásban, és a támogatási
szerzõdésben meghatározott szervek ellenõrizhetik.
(2) A költségvetési támogatások összegének legalább három százalékát érintõen, de minden százmillió forint feletti
kötelezettségvállalás esetében a támogató – a felhasználási idõszakban vagy a beszámoló benyújtását követõen, de
legkésõbb a beszámoló elfogadását követõ hat hónapon belül – a felhasználás helyszínén ellenõrzi a költségvetési
támogatás felhasználását.
(3) A támogató a beszámoltatás során ellenõrzi, hogy a költségvetési támogatás felhasználása során a kedvezményezett
a közbeszerzésekrõl szóló törvény elõírásait betartotta-e. Az ennek megállapításához szükséges dokumentumokat
a kedvezményezett a közbeszerzési eljárás befejezését követõen nyújtja be a támogató részére. A kedvezményezett
e kötelezettségéhez kapcsolódóan benyújtandó dokumentumok körét és a benyújtás határidejét a támogatási
szerzõdésben kell meghatározni.

7. A költségvetési támogatás felfüggesztése, visszavonása
21. §

(1) A támogató
a) felfüggeszti vagy visszavonja annak a versenyzõnek és sportszakembernek a Gerevich Aladár-sportösztöndíját,
akivel szemben a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet alapján doppingeljárás
megindítására kerül sor vagy a lefolytatott doppingeljárás eredményeként jogerõs eltiltás büntetés kerül
kiszabásra,
b) felfüggeszti vagy – a meghatározott idõszakra vonatkozó költségvetési támogatás esetén – visszavonja annak
a sportszervezetnek vagy sportegyesület jogi személyiséggel rendelkezõ szervezeti egységének a költségvetési
támogatását,
ba) amellyel az a) pontban meghatározott versenyzõ vagy sportszakember tagsági, illetve szerzõdéses
jogviszonyban áll, és
bb) amellyel szemben az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség vagy a fogyatékosok
országos sportszövetsége (a továbbiakban együtt: sportszövetség) a doppingszabályzatának az a) pontban
meghatározott versenyzõ vagy sportszakember általi megsértésével összefüggésben jogerõs
sportfegyelmi büntetést szab ki,
c) felfüggeszti vagy – a meghatározott idõszakra vonatkozó költségvetési támogatás esetén – visszavonja annak
a sportszövetségnek a költségvetési támogatását,
ca) amelynek a b) pontban meghatározott sportszervezet a tagja, illetve amelynek versenyrendszerében részt
vesz, és
cb) amely sportszövetség – a nemzeti doppingellenes szervezet vezetõjének tájékoztatása szerint – nem tesz
eleget a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feladatainak.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott, a kedvezményezettre vonatkozó jogerõs büntetést kiszabó
határozat egy példányát az eljáró doppingbizottság a határozat jogerõre emelkedésétõl számított öt napon belül
továbbítja a támogatónak.
(3) A nemzeti doppingellenes szervezet vezetõje az (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában foglaltakról szóló tájékoztatását
a tudomásszerzéstõl számított öt napon belül továbbítja a támogatónak.
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(4) A költségvetési támogatás teljes összegének – (1) bekezdés szerinti – felfüggesztésére vagy visszavonására akkor van
lehetõség, ha:
a) a doppingszabályzat megsértése, a doppingellenes feladatok teljesítésének elmulasztása kiemelt nemzetközi
sporteseményen történik,
b) a doppingvétséget a sportág utánpótláskorú versenyzõjének sérelmére követik el,
c) a doppingvétséget a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény kihirdetésérõl szóló kormányrendeletben
foglalt, tiltott szereket és módszereket meghatározó jegyzékben szereplõ anabolikus szerekkel, peptid
hormonokkal (ennek mimentikumaival és analógjaival) vagy antiösztrogén szerekkel összefüggésben követik el.
22. §

(1) A költségvetési támogatás visszavonásáról, vagy felfüggesztésének idõtartamáról, a visszafizetendõ költségvetési
támogatás összegérõl a támogató a 21. § (1) bekezdésében meghatározott magatartások, a 21. § (4) bekezdése,
valamint a (2) és (3) bekezdés figyelembevételével, a határozat vagy a tájékoztatás kézhezvételétõl számított nyolc
napon belül dönt.
(2) A költségvetési támogatás felfüggesztésének kezdõ idõpontja a Gerevich Aladár-sportösztöndíj esetében
a felfüggesztésrõl szóló döntést követõ hónap elsõ napja, egyébként a költségvetési támogatás felfüggesztésérõl
szóló döntés meghozatalának napja.
(3) A költségvetési támogatás felfüggesztésének idõtartama
a) a 21. § (1) bekezdés a) pontja esetén nem lehet hosszabb, mint a versenyzõvel vagy sportszakemberrel szemben
kiszabott jogerõs döntésben meghatározott eltiltás büntetés idõtartama, más büntetés alkalmazása esetén
legfeljebb egy év,
b) a 21. § (1) bekezdés b) és c) pontja esetén legfeljebb egy év.
(4) A költségvetési támogatás felfüggesztésének idõtartama alatt állami sport célú támogatás a sportág szakmai
feladatainak ellátásával összefüggésben – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – nem nyújtható.
(5) A költségvetési támogatás visszavonásáról, illetve felfüggesztésérõl való döntés nem veszélyeztetheti
a sportszervezet vagy a sportszövetség utánpótlás-nevelési feladatainak ellátását.
(6) A visszavont költségvetési támogatást a (7) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel a kedvezményezett
– a visszavonásról szóló értesítés kézhezvételétõl számított tizenöt napon belül – visszafizeti a minisztérium
10032000-01220328-50000005 számú fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlájára.
(7) Ha a MOB-nak nyújtott költségvetési támogatás végsõ felhasználója nem a MOB, a visszavont költségvetési
támogatást a költségvetési támogatás végsõ felhasználója – a visszavonásról szóló értesítés kézhezvételétõl számított
tizenöt napon belül – a MOB részére fizeti vissza. A MOB a visszafizetett költségvetési támogatást az elõirányzat
felhasználásával azonos célra 2013. június 30-ig felhasználhatja. A fel nem használt támogatást a MOB a minisztérium
számára visszafizeti.
(8) A támogató a költségvetési támogatás visszavonásáról vagy felfüggesztésérõl a döntés meghozatalát követõ öt
napon belül értesíti a nemzeti doppingellenes szervezet vezetõjét.

23. §

(1) Ha a kedvezményezett neki fel nem róható okból nem teljesíti a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségeit vagy
a támogatási szerzõdés meghiúsul, köteles azt az okról való tudomásszerzéstõl számított nyolc napon belül írásban
bejelenteni a támogatónak, és a fel nem használt költségvetési támogatásról írásban lemondani, azt visszafizetni,
valamint a költségvetési támogatás felhasznált részérõl elszámolni.
(2) A vissza nem térítendõ céllal nyújtott költségvetési támogatás esetén bármely okból visszafizetésre kötelezett
kedvezményezettnek a visszafizetési határidõ lejárta elõtt írásban benyújtott, részletes indokolást tartalmazó
kérelmére biztosított részletekben történõ teljesítés a hárommillió forintot el nem érõ költségvetési támogatások
esetén a hat hónapot, a hárommillió forint összegû és az azt meghaladó költségvetési támogatások esetén a tizenkét
hónapot nem haladhatja meg.
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II. FEJEZET
SPORTTEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA
8. Versenysport támogatása
24. §

(1) A miniszter a „Versenysport támogatása” elõirányzat terhére támogatja
a) a kiemelt hazai rendezésû sportesemények rendezését,
b) a versenysport fejlesztésének feladatait, különösen a sportági stratégiai fejlesztési koncepciók megvalósítását,
a sportszakemberek képzését, továbbképzését, valamint sporteseményeken, kongresszusokon, konferenciákon
történõ részvételt, ezek magyarországi megrendezését, a megrendezésre való pályázást, valamint
sportdiplomáciai tevékenységgel összefüggõ feladatok ellátását,
c) a sportinformációs rendszerek kialakításával, mûködtetésével, modulszerû továbbfejlesztésével kapcsolatos
feladatokat, szakértõi tevékenységet.
(2) A „Versenysport támogatása” elõirányzat terhére elõ- és utófinanszírozással is nyújtható költségvetési támogatás,
egyedi döntés alapján, a költségvetési támogatás részletekben vagy egy összegben történõ kifizetésével.

25. §

(1) A miniszter a „Versenysport támogatása” elõirányzat terhére költségvetési támogatást nyújthat a sportszövetség,
annak jogi személyiséggel felruházott szervezeti egysége, a sportszövetséggel tagsági viszonyban álló sportszervezet,
a MOB, az a)–d) pont szerinti esemény megvalósításában résztvevõ gazdasági társaság, valamint a testkultúrával
kapcsolatos felsõoktatási képzésben részt vevõ felsõoktatási intézmények részére az a)–d) pont szerinti kiemelt hazai
rendezésû, nemzetközi jelentõségû sport- és sportdiplomáciai események rendezésével összefüggõ költségek
legfeljebb ötven százalékának fedezetéhez:
a) a felnõtt és az az alatti elsõ utánpótlás korosztály világbajnoksága,
b) a felnõtt és az az alatti elsõ utánpótlás korosztály Európa-bajnoksága,
c) a felnõtt Világkupa (az adott sportág nemzetközi szövetsége által az éves versenynaptárban Világkupaként
meghatározott verseny),
d) világ- és európai sportági szövetség által rendezett kongresszus, konferencia, ilyen szövetség irányító és szakmai
szerveinek ülése.
(2) Ha a sportszövetség elõzetes jóváhagyását követõen a sportszövetség jogi személyiséggel felruházott szervezeti
egysége, vagy a sportszövetséggel tagsági viszonyban álló sportszervezet nyeri el az (1) bekezdés szerinti
sportesemény rendezési jogát, a regisztrációs kérelem és a támogatási kérelem benyújtására, valamint sikeres pályázat
esetén a sportesemény költségvetési támogatására a sportszövetség bevonásával kerülhet sor a sportszövetség kezesi
felelõssége mellett.
(3) Az Európa- és világbajnoki versenysorozaton belül megrendezett mérkõzés, verseny, futam nem minõsül az
(1) bekezdés szerinti sporteseménynek.

26. §

(1) A sportrendezvény rendezési jogára vonatkozó pályázat benyújtását legalább negyvenöt nappal – ha a pályázat
benyújtásához a Kormány a 25. § (1) bekezdése szerinti sportesemény rendezésére, létesítményfejlesztésre,
beruházásra vonatkozó garanciavállalása, a költségvetési támogatásról szóló, vagy ötvenmillió forintot meghaladó
támogatási kérelemre vonatkozó szándéknyilatkozata szükséges, legalább kilencven nappal – megelõzõen a 25. §
(1) bekezdésében meghatározott szervezet a sportesemény megrendezésének szándékát és az elõirányzatból való
költségvetési támogatás iránti kérelmét tartalmazó regisztrációs kérelmet nyújt be a miniszter részére, kivéve a 27. §
(2) bekezdésben meghatározott esetet. A regisztrációs kérelmet a 2. melléklet szerinti – a minisztérium honlapján is
közzétett – nyomtatványon kell postai és elektronikus úton megküldeni.
(2) A miniszter a regisztrációs kérelmet annak kézhezvételétõl számított harminc napon belül elbírálja, dönt annak
nyilvántartásba vételérõl vagy elutasításáról, amelyrõl a 25. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetet értesíti. Ha
a regisztrációs kérelem kiegészítésre vagy kijavításra szorul, azt a miniszter hiánypótlás végett a kérelmezõ
sportszövetségnek legfeljebb tizenöt napos határidõ kitûzésével visszaküldi.
(3) A miniszter a regisztrációs kérelem nyilvántartásba vételét elutasítja, ha
a) nem a 25. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet nyújtotta be,
b) nem a 25. § (1) bekezdése szerinti sportesemény megrendezésének szándékát tartalmazza, vagy
c) a regisztrációs kérelem a 25. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet hibájából hiányosan került benyújtásra,
és a hiánypótlás nem vezetett eredményre.
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(4) Ha a sportesemény rendezési jogára vonatkozó pályázathoz a Kormány döntését igénylõ létesítményfejlesztés,
beruházás szükséges, a regisztrációs kérelemhez – a sportesemény megrendezésének támogatási kérelme mellett –
a sportesemény tervezett helyszínéül szolgáló létesítmény vezetõjének a sportesemény megrendezéséhez szükséges
elõzetes és részletes beruházási és fejlesztési költségtervét tartalmazó írásbeli nyilatkozatát is csatolni kell.
(5) A regisztrációs kérelem nyilvántartásba vétele a miniszter részére fizetési kötelezettségvállalást nem jelent.
27. §

(1) A sportesemény rendezési jogának elnyerése esetén a 25. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet támogatási
kérelmet nyújthat be – legkésõbb a sportesemény idõpontját megelõzõ év május 31-ig – a miniszter részére. A
támogatási kérelmet a 3. melléklet szerinti – a minisztérium honlapján is közzétett – nyomtatványon kell postai és
elektronikus úton megküldeni.
(2) A miniszter – egyedi kérelemre – a 25. § (1) bekezdése szerinti sportesemény esetén eltekinthet a regisztrációs kérelem
benyújtásától, és a támogatási kérelem az (1) bekezdés szerinti határidõt követõen is benyújtható, ha:
a) a sportesemény rendezési jogára vonatkozó pályázat az (1) bekezdés szerinti határidõ lejártát követõen kerül
kiírásra;
b) az adott nemzetközi szövetség elõzetes írásbeli egyeztetést követõen a sportesemény megrendezésére kéri fel
a 25. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetet; vagy
c) a sportesemény kiemelkedõ sportszakmai jelentõségû.
(3) Ha az évenként megrendezendõ Világkupa rendezési jogára vonatkozóan pályázat nem kerül kiírásra,
a sportszövetségnek kizárólag a 3. melléklet szerinti támogatási kérelmet kell postai és elektronikus úton megküldenie
a minisztérium részére a sportrendezvény idõpontját megelõzõ év május 31-ig.

28. §

(1) A miniszter a beérkezett támogatási kérelmek alapján dönt a költségvetési támogatásban részesíthetõ, a 25. §
(1) bekezdésében meghatározott szervezetekrõl.
(2) A tárgyévre vonatkozó költségvetési támogatásról való döntés során a következõ szempontokra kell figyelemmel
lenni:
a) a sportesemény hazai megrendezésének eredményességi, kvalifikációs, sportdiplomáciai szerepe,
b) a sporteseményen részt vevõ országok, sportolók, nézõk várható száma,
c) a sportesemény közvetítésének Magyarország kedvezõ nemzetközi megítélésére gyakorolt hatása,
d) a sporteseménnyel összefüggõ sportinfrastruktúra-fejlesztés, akadálymentesítés, a beruházás sportágfejlesztési
és sportpolitikai, valamint gazdaságösztönzõ hatása,
e) a sportesemény, valamint az azzal összefüggõ sportinfrastruktúra-fejlesztés, beruházás hosszú távú
– költségvetési éven áthúzódó – hatása,
f) a sporteseménnyel összefüggõ sportinfrastruktúra-fejlesztéshez kapcsolódó egyéb állami sport célú támogatási
kérelem,
g) a sporteseménnyel összefüggõ sportinfrastruktúra-fejlesztés a nyári olimpiai és paralimpiai játékok, valamint a
Nemzetközi Világjátékok Szövetsége (Sportaccord) IWGA Világjátékok Magyarországon történõ
megrendezésével is összefüggõ összetettsége, jelentõsége,
h) a sporteseménynek a sportág további fejlõdésére gyakorolt, várható hatása,
i) a fogyatékos személyek társadalmi integrációjára gyakorolt hatása.

29. §

A 25. § szerinti költségvetési támogatás esetén – a 11. §-ban meghatározottak mellett – a támogatási szerzõdés
megkötésének feltételei a következõk:
a) a 25. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet lehetõvé teszi, hogy a támogatási szerzõdés megkötésétõl a
költségvetési támogatás felhasználásával történõ elszámolásig a miniszter képviselõje tanácskozási joggal részt
vehessen a szervezõbizottság munkájában,
b) a 25. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet – az elnöksége vagy a közgyûlése által jóváhagyott –
költségvetést készít és nyújt be a miniszter részére, amely alapján meghatározásra kerül, hogy a miniszter által
nyújtott költségvetési támogatás milyen rendezési költségekhez használható fel.

30. §

(1) A 25. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet a támogatási szerzõdésben megállapított elszámolási határidõig a
miniszter részére megküldi a sportesemény szakmai értékelését is.
(2) Az elszámolás (1) bekezdés szerinti határideje legkésõbb 2013. november 30-a lehet.
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31. §

A 24. § (1) bekezdés b) pontja esetében kedvezményezett lehet az országos sportági szakszövetség, az országos
sportági szövetség, sportköztestület, a fogyatékosok országos szövetségei, sportszervezetek, a testkultúrával
kapcsolatos felsõoktatási képzésben részt vevõ felsõoktatási intézmény, központi költségvetési szerv és a Magyar
Turizmus Zrt.

32. §

A 25. § (1) bekezdés szerinti sportesemények körébe nem tartozó, azonban sportszakmai szempontból kiemelkedõ
jelentõségû hazai rendezésû, nemzetközi sportesemények rendezésével összefüggõ költségek legfeljebb harminc
százalékának fedezetéhez a miniszter a „Versenysport támogatása” elõirányzat terhére költségvetési támogatást
nyújthat sportszövetség, sportszövetség jogi személyiséggel felruházott szervezeti egysége, sportszervezet, sport
köztestület, a sportesemény megvalósításában részt vevõ gazdasági társaság, valamint a testkultúrával kapcsolatos
felsõoktatási képzésben részt vevõ felsõoktatási intézmények támogatási kérelme alapján.

33. §

A miniszter a „Versenysport támogatása” elõirányzat terhére költségvetési támogatást nyújthat sportszövetség,
sportszervezet, sport köztestület, a sportesemény megvalósításában részt vevõ gazdasági társaság, valamint
költségvetési szerv részére a 25. § (1) bekezdése és a 32. § szerinti sportesemény rendezéséhez szükséges
sporteszközök, berendezések, sportfelszerelések beszerzéséhez.

34. §

(1) A 24. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, a sportinformációs rendszer kialakításával, mûködtetésével, modulszerû
továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok keretében kerül támogatásra a rendszer adattörzs bõvítéséhez és
frissítéséhez kapcsolódó feladatok folyamatos ellátása, különösen
a) a funkcionalitás javítása és az esetleges redundanciák kiküszöbölését célzó informatikai-paraméterezési feladatok
elvégzése,
b) a rendszer használatába bevont szervezetek adminisztrátori struktúrájának kialakítása, valamint
c) a rendszer széles körben történõ megismeréséhez és használatához szükséges kommunikációs és disszeminációs,
különösen médiakampányok lebonyolítása.
(2) A 24. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési támogatás kedvezményezettje a MOB és központi költségvetési
szerv lehet.

9. Országos sportági szakszövetségek akadémiai rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ
utánpótlás-neveléssel összefüggõ feladatainak támogatása
35. §

(1) A miniszter az „Országos sportági szakszövetségek akadémiai rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ
utánpótlás-neveléssel összefüggõ feladatainak támogatása” elõirányzat terhére a sportolói életpálya bevezetése és
fenntartása, a magyar sporttehetségek kiválasztásának és folyamatos nyomon követési rendszerének kiépítése
érdekében – a MOB szakmai felügyelete mellett – támogatja a kiemelt utánpótlás-nevelési központok akadémiai
rendszerû fejlesztését, ennek keretében biztosítja az emelt szintû szakmai képzést és a felkészüléshez szükséges
sportegészségügyi, sporttudományi hátteret, továbbá intézményesített kapcsolatot, átjárhatóságot a közoktatás
intézményrendszerével a fokozott sporttevékenységgel együtt járó terhelés, idõbeosztás rugalmas kialakítása céljából
(a továbbiakban: akadémiai program).
(2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési támogatás kedvezményezettjei országos sportági szakszövetségek és
sportszervezetek.
(3) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési támogatás a 45. § (1) bekezdésben meghatározott feladatok mellett
a) tárgyi eszköz beruházásra, felújításra;
b) a közoktatási intézményrendszerben megvalósuló közoktatási, képzési feladatokra;
c) az akadémiai program megvalósítását segítõ kollégiumi nevelésre és ellátásra, sportegészségügyi és
sporttudományi feladatok elvégzésére;
d) az akadémiai programban részt vevõ igazolt sportolók havonta legfeljebb bruttó százezer forint összegû, az
akadémiai programban való részvétel céljaival összhangban álló támogatására;
e) versenyre, mérkõzésre, edzésre, edzõtáborba történõ személyszállítás költségére;
f) sportlétesítmény, sportpálya – igazolt használat alapján számított – bérleti díjára;
g) felkészítéssel, edzõtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggõ szállás és étkezés költségére
használható fel.
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(4) A miniszter az „Országos sportági szakszövetségek akadémiai rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ
utánpótlás-neveléssel összefüggõ feladatainak támogatása” elõirányzat terhére támogatja – a MOB szakmai
felügyelete mellett – a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) utánpótlás-nevelési programját és az
abban részt vevõ sportszervezeteket, ezek jogi személyiséggel rendelkezõ szakosztályait, szervezeti egységeit,
közoktatási intézményeket, sportiskolákat és diáksport egyesületeket, valamint a sport fejlesztését szolgáló,
utánpótlás-neveléssel foglalkozó közhasznú alapítványokat. A költségvetési támogatás a 45. § (1) bekezdésében
foglalt feladatokra használható fel.
(5) A „Országos sportági szakszövetségek akadémiai rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel
összefüggõ feladatainak támogatása” elõirányzat terhére elõ- és utófinanszírozással is nyújtható támogatás, egyedi
döntés alapján, a költségvetési támogatás részletekben történõ kifizetésével.

10. Az olimpiai mozgalommal összefüggõ, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló
feladatok támogatására
36. §

(1) Az „olimpiai mozgalommal összefüggõ, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok
támogatására” elõirányzatból nyújtott költségvetési támogatás kedvezményezettje – a 44. § (2) bekezdésében
meghatározott költségvetési támogatás kivételével – a MOB. Az „olimpiai mozgalommal összefüggõ, valamint egyéb,
a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására” elõirányzat terhére elõ- és utófinanszírozással is
nyújtható költségvetési támogatás, egyedi döntés alapján, a költségvetési támogatás részletekben vagy egy
összegben történõ kifizetésével.
(2) Az elõirányzatból nyújtott költségvetési támogatás egyes jogcímei felhasználásának részletes szabályait a 37–50. §
határozza meg.

37. §

A miniszter „A versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása” elõirányzat terhére támogatja a versenysport
és az olimpiai felkészülés következõ szakmai feladatait:
a) az olimpiai és paralimpiai felkészülést, az olimpiai és paralimpiai kvalifikációt eredményezõ versenyekre történõ
felkészülést és részvételt, az országos sportági szakszövetségek, az országos sportági szövetségek, a fogyatékosok
országos sportszövetségei, a sérülés-specifikus sportszövetségek, valamint e sportszövetségek jogi
személyiséggel rendelkezõ szervezeti egységei, továbbá – a magyar sportágak olimpiai és paralimpiai
eredményességét is figyelembe véve – tagszervezeteiként mûködõ sportszervezetek (mûhelyek) szakmai
feladatainak ellátását;
b) az országos sportági szakszövetségek és az országos sportági szövetségek mûködését;
c) a Nemzetközi Világjátékok Szövetségének (Sportaccord) IWGA Világjátékaira való felkészülés szakmai
feladatainak ellátását;
d) a versenysport fejlesztésének feladatait, különösen a sportági stratégiai fejlesztési koncepciók (ideértve az
utánpótlás-fejlesztési koncepciókat is) megvalósítását;
e) az olimpiai központok mûködtetését és fejlesztését végzõ szervezet útján a Magyar Paralimpiai Bizottságnak
(a továbbiakban: MPB) és az országos sportági szakszövetségnek – az olimpiai központokról szóló jogszabályban
meghatározott – olimpiai központban való edzõtáborozását;
f) a Gerevich Aladár-sportösztöndíj folyósítását;
g) az I. Téli Ifjúsági Olimpiai Játékokon való részvételt;
h) a 2012. évi londoni nyári olimpián és paralimpián való részvétellel összefüggõ feladatokat.

38. §

(1) A 37. § a) és c) pontja szerinti költségvetési támogatás felhasználása során a következõ tételek számolhatók el:
a) a hazai és külföldi versenyeken, edzõtáborokban, más szakmai programokon való részvétel költségei,
b) a versenyrendezés (beleértve a jogdíjakat is) és más szakmai programok rendezésének költségei,
c) a sportdiplomáciai feladatokkal összefüggõ költségek,
d) a sportegészségügyi ellátással (különösen válogatott vagy olimpiai, paralimpiai kerettagok sporttevékenységével
összefüggõ sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatások, táplálkozási tanácsadás, sportegészségügyi eszközök,
mûszerek, gyógyszerek, étrend-kiegészítõk, vitaminok vásárlása) összefüggõ költségek,
e) a válogatott kerettag versenyzõk doppingvizsgálatával, doppingellenes felvilágosításával összefüggõ költségek,
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sportfelszerelés, sporteszközök, sportág-specifikus technikai eszközök, a sporttevékenységhez közvetlenül
kapcsolódó sportruházat biztosításával, valamint a sporttevékenységbe bevont állatok vásárlásával és tartásával
kapcsolatos költségek,
g) a sportszövetség vagy sportszervezet tulajdonában, vagyonkezelésében lévõ, vagy az általa bérelt, a felkészülésre
vagy edzõtáborozásra szolgáló sportlétesítmény fenntartásával, mûködtetésével összefüggõ költségek,
h) a költségvetési támogatás legfeljebb harminc százalékáig a munkaviszonyban, valamint a munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott sportszakemberek juttatásai és a munkaadókat terhelõ járulékok.
A 37. § b) pontja szerinti költségvetési támogatás felhasználása során – az (1) bekezdésben meghatározottak mellett –
a következõ tételek számolhatók el
a) a nemzeti és a nemzetközi szervezetek tagdíjai, a regisztrációs és licencdíjak,
b) a sportszövetségi, sportszervezeti iroda mûködésével kapcsolatos költségek,
c) a sporttevékenységgel közvetlenül összefüggõ szakmai, kommunikációs és marketing kiadványok
megjelentetésének, beszerzésének költségei,
d) a költségvetési támogatás legfeljebb harminc százalékáig a munkaviszonyban, valamint a munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott sportszakemberek juttatásai, a munkaadót terhelõ járulékok,
e) a pénzügyi tevékenységgel és könyveléssel kapcsolatos költségek,
f) legfeljebb havonta egyszázezer forint értékben a sportszövetség, sportszervezet sporttevékenységével
kapcsolatos belföldi utazási költségek.
A 37. § b) pontja szerinti költségvetési támogatásban részesülõ országos sportági szakszövetség, országos sportági
szövetség a költségvetési támogatást az Stv.-ben, valamint az alapszabályában meghatározott feladatokra köteles
fordítani. A szövetségi költségvetési támogatások összegének meghatározásakor az országos sportági
szakszövetségek, országos sportági szövetségek következõ szövetségi adatait kell figyelembe venni:
a) a sportágban kiadott belföldi versenyengedélyek száma több mint ötszáz;
b) a szövetségi tagszervezetek száma több mint húsz;
c) a 4. melléklet szerinti pontérték-táblázat alapján számított sportági eredményességi pontszám nem nulla.
Ha az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség a (3) bekezdésben meghatározott feltételek közül
kettõnek nem felel meg, a 37. § b) pontja szerinti költségvetési támogatása az adott évben nem lehet több másfélmillió
forintnál.
Ha az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség a (3) bekezdésben meghatározott feltételek közül
legalább kettõnek megfelel, a támogatási döntéskor az országos sportági szakszövetségek, országos sportági
szövetségek következõ adatait kell figyelembe venni:
a) a 37. § b) pontjában foglaltak költségvetési támogatására rendelkezésre álló összeg legfeljebb öt százalékának
pályázati keretként elkülöníthetõ, a fennmaradó összeg huszonöt százalékának felosztása a 4. mellékletben
meghatározott pontértéktáblázat alapján kiszámított sportági eredményességi pontszám alapján történik;
b) a 37. § b) pontjában foglaltak költségvetési támogatására rendelkezésre álló összeg pályázati kerete mellett
megmaradó összeg hetvenöt százalékának felosztása a következõ adatok alapján történik, a megjelölt arányban
ba) a sportszövetség által fizetendõ nemzetközi tagdíjak egyszeres szorzóval,
bb) a sportágban kiadott belföldi versenyengedélyek száma négyszeres szorzóval,
bc) a sportszövetségi tagszervezetek száma négyszeres szorzóval,
bd) a sportszövetség közgyûlése által elfogadott mérleg szerinti éves költségvetés egyszeres szorzóval,
be) a sportági tradíciók (a magyar sportszövetség megalakulásának éve) háromszoros szorzóval,
bf) egyéb, elõre nem számszerûsíthetõ szempontok, azaz a sportág szállítási igénye kétszeres szorzóval,
pályaigénye kétszeres szorzóval, technikai igényei és állatok bevonásának igénye négyszeres szorzóval,
edzõpartner bevonásának igénye négyszeres szorzóval, nõi és férfi szakágai hatszoros szorzóval, olimpiai
szakágak száma hatszoros szorzóval.
A 37. § d) pontjában meghatározott költségvetési támogatás felhasználása során a sportszövetség által igénybe vett,
a versenysport fejlesztését, különösen a sportági stratégiai fejlesztési koncepció megvalósításával összefüggõ
szakértõi tevékenység díjazása számolható el.
A 37. § e) pontjában meghatározott költségvetési támogatás felhasználása során a következõ költségek
számolhatók el:
a) az edzõtáboroztatással közvetlenül összefüggõ szállás és étkezés költsége;
b) a létesítménybérlet (az igazolt használat alapján);
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az edzõmérkõzés rendezésével (ideértve az edzõmérkõzés biztonságos megrendezésével összefüggõ,
a mentéssel, a biztonság biztosításával) kapcsolatos költség;
d) az olimpiai központ sportorvosi szakrendelõjében rendelkezésre álló gyógyszerek költsége.
(8) A 37. § g) pontjában meghatározott költségvetési támogatás felhasználása során az I. Téli Ifjúsági Olimpiai Játékokon
való részvétellel összefüggésben felmerülõ dologi kiadások számolhatók el.
(9) A 37. § h) pontjában meghatározott költségvetési támogatás felhasználása során a 2012. évi londoni nyári olimpián és
paralimpián való részvétellel összefüggésben felmerülõ dologi kiadások számolhatók el.
39. §

A „Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése” elõirányzat szolgál a következõ célok
költségvetési támogatására:
a) a Nemzet Sportolója Címmel járó életjáradék folyósítása,
b) az olimpiai járadék folyósítása,
c) nyugdíjas olimpiai és világbajnoki érmes sportolók, azok özvegyei, valamint a kiemelkedõ sporteredmények
elérésében közremûködõ nyugdíjas sportszakemberek rászorultsági alapon történõ költségvetési támogatása,
d) a Gerevich Aladár-sportösztöndíj rendszer mûködtetése,
e) eredményességi támogatás.

40. §

(1) A MOB Gerevich Aladár-sportösztöndíjként kiemelt sportösztöndíjat és szövetségi sportösztöndíjat adományozhat az
olimpiai, paralimpiai, speciális világjáték-válogatott kerettag versenyzõ, valamint a felkészítésében közremûködõ
sportszakember részére.
(2) A sportösztöndíj 2012. évi keretösszegét, valamint a 41. § és a 42. § alapján sportösztöndíjban részesíthetõ természetes
személyek legnagyobb számát a MOB elnöksége állapítja meg arra tekintettel, hogy a következõ évi ösztöndíj-igény
nem haladhatja meg a tárgyévben rendelkezésre álló keretet. A szövetségi sportösztöndíj keretét a MOB elnöksége
a 4. melléklet szerinti pontérték-táblázat figyelembevételével, a (3) bekezdésben meghatározott szövetségi javaslatra
figyelemmel határozza meg azzal, hogy az egyes sportágak keretösszegeit a sportági összpontszám arányában veszi
figyelembe.
(3) Az országos sportági szakszövetségek és országos sportági szövetségek a rendelkezésükre álló szövetségi
sportösztöndíj keret legfeljebb ötven százaléka értékéig – a kizárólag alaptámogatásban részesülõ szövetségek esetén
a rendelkezésükre álló keretösszeg harminchárom százalékáig – tehetnek javaslatot az (1) bekezdés szerinti versenyzõ,
valamint edzõ, szövetségi kapitány, válogatott vezetõedzõ és a versenyzõ felkészítésében közvetlenül részt vevõ
egyéb sportszakember (a 41. § és a 42. § alkalmazásában a továbbiakban együtt: edzõ) támogatására.
(4) A 41. §-ban és a 42. §-ban meghatározott jogosultsági feltételek mellett sportösztöndíjra
a) csak válogatott kerettag versenyzõ jogosult, amely feltétel meglétét a szövetség igazolja,
b) csak olyan, az a) pontban meghatározott versenyzõt felkészítõ edzõ jogosult, aki
ba) a sport területén képesítéshez kötött tevékenység szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott
legalább középfokú edzõi képesítéssel, vagy más, a közvetlen sportszakmai felkészítéssel összefüggõ
képesítéssel, továbbá
bb) a versenyzõ sporttevékenységének feltételeit, felkészítését biztosító sportszervezettel vagy a versenyzõ
részére versenyengedélyt kiadó sportszövetséggel fennálló, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal
rendelkezik, és e feltételek fennállását a képesítés megszerzését bizonyító okirat hitelesített másolatának,
valamint a munkaszerzõdés, munkavégzésére irányuló egyéb szerzõdés csatolásával igazolja.
(5) Külföldi állampolgárságú edzõ sportösztöndíjra jogosultságának – kivéve a (6) bekezdésben foglaltakat –
a (4) bekezdés b) pontban foglaltakon kívül további feltétele, hogy
a) az edzõi tevékenység végzésére jogosító okirat honosított példányának másolatát,
b) a társadalombiztosítási jogviszony fennállásának igazolására alkalmas okirat másolatát,
c) annak igazolását, hogy bankszámlával rendelkezik, továbbá
d) a tartózkodási engedélye másolatát – amelybõl megállapítható, hogy legalább a munkaszerzõdés,
munkavégzésére irányuló egyéb szerzõdés idõtartamával megegyezõ idõtartamban a Magyarország területén
jogszerûen tartózkodik –
csatolja.
(6) Az EGT-állampolgárságú edzõk esetében a sportösztöndíjra jogosultság feltételei azonosak a magyar
állampolgárságú edzõkre a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételekkel.
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(7) A sportösztöndíjban részesülõkrõl a MOB elnöksége a 41. §-ban és a 42. §-ban meghatározottak szerint dönt és
gondoskodik a havi sportösztöndíjak tárgyhónapot követõ hónap 15. napjáig történõ folyósításáról.
(8) Ha a versenyzõvel, edzõvel szemben doppingvétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt doppingeljárás
indul, a sportösztöndíj folyósítását fel kell függeszteni.
(9) Vissza kell vonni a sportösztöndíjat
a) ha a versenyzõ válogatott kerettagsága megszûnik,
b) ha az edzõ (4) bekezdés a) pontban meghatározott versenyzõt felkészítõ jogosultsága megszûnik,
c) ha a versenyzõvel vagy az edzõvel szemben jogerõs doppingbüntetésként eltiltás kerül kiszabásra.
41. §

(1) Kiemelt sportösztöndíjban részesíthetõ az elõzõ három évben olimpiai játékokon, paralimpián és világbajnokságokon,
speciális világjátékokon kizárólag olimpiai, paralimpia, speciális világjáték versenyszámban olimpiai, paralimpiai
érmes vagy világbajnoki eredményt elért
a) versenyzõ,
b) az a) pont szerinti versenyzõt felkészítõ edzõ.
(2) A kiemelt sportösztöndíj mértéke
a) versenyzõ esetén
aa) egyéni sportágban elért, sportösztöndíjra jogosító eredmény után havonta négyszázezer forint,
ab) egyéni sportág csapat versenyszámaiban vagy csapatsportágban elért, sportösztöndíjra jogosító
eredmény után versenyzõnként havonta legalább kétszázezer, legfeljebb háromszázezer forint;
b) edzõ esetén – a (4) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel –
ba) az aa) pontban meghatározott versenyzõ által elért, kiemelt sportösztöndíjra jogosító eredmény után
havonta négyszázezer forint,
bb) az ab) meghatározott versenyzõk, csapat által elért, kiemelt sportösztöndíjra jogosító eredmény után
havonta háromszázezer forint azzal, hogy ilyen eredmény után ezen a jogcímen csak szövetségi kapitány,
válogatott vezetõedzõ részesülhet költségvetési támogatásban.
(3) A MOB kiemelt edzõi sportösztöndíjként a (2) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérõen olyan edzõk, szövetségi
kapitányok és válogatott vezetõedzõk részére, akik a soron következõ olimpiai játékokra történõ felkészítésben
közvetlenül részt vesznek – figyelembe véve az edzõi pályafutásuk alatt elért eredményeiket is – kivételesen havonta
ötszázezer forint kiemelt sportösztöndíjat is megállapíthat.
(4) A kiemelt sportösztöndíjban részesülõ személyekrõl a MOB elnöksége
a) versenyzõ esetén az elért eredményekre,
b) edzõ esetén a legjobb eredményt elért versenyzõjének eredményessége és az edzõ szakmai pályafutásának
értékelésére figyelemmel
dönt.
(5) A versenyzõ a (2) bekezdés aa) és ab) alpontjában meghatározott jogcímek közül csak egy alapján jogosult
költségvetési támogatásra. Az edzõ a (2) bekezdés ba) és bb) alpontjában és a (3) bekezdésben meghatározott
jogcímek közül csak egy alapján jogosult költségvetési támogatásra.

42. §

(1) Szövetségi sportösztöndíjban részesíthetõ a 41. § (1) bekezdése hatálya alá nem tartozó felnõtt, valamint utánpótlás
korosztályban induló versenyzõ, és a felkészítését végzõ edzõ.
(2) A szövetségi sportösztöndíj mértéke a (3) és (4) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel
a) sportoló esetén havonta legalább harmincezer, legfeljebb háromszázezer forint,
b) edzõ esetén havonta legalább ötvenezer, legfeljebb háromszázezer forint.
(3) A fogyatékosok sportjában mûködõ sportszövetségek vagy ezek tagszervezetei által foglalkoztatott edzõ, továbbá
a fogyatékosok sportjának versenyrendszerében induló versenyzõ sportösztöndíjának mértéke – a (4) bekezdésre is
figyelemmel – versenyzõ és edzõ esetén egyaránt havonta legalább húszezer, legfeljebb százötvenezer forint.
(4) A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség részére biztosítandó sportösztöndíj-keret kizárólag edzõk támogatására
fordítható.
(5) A szövetségi sportösztöndíj pályázati rendszerben kerül felhasználásra, a pályázatot a MOB elnöksége írja ki és dönt
a beérkezett pályázatokról.
(6) A sportszövetségek évente egy alkalommal a MOB elnöksége részére javasolhatják az éves keretösszegen belül
a költségvetési támogatás mértékének, valamint a támogatott személyek körének módosítását.
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43. §

(1) A miniszter a „Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai” elõirányzat terhére támogatja a nemzeti
doppingellenes szervezet (Hungarian National Anti-doping Organization, a továbbiakban: HUNADO) által ellátott
következõ doppingellenes feladatokat:
a) a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint a versenyzõk
doppingellenõrzése;
b) a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet szerinti egyéb doppingellenes feladatok;
c) a Terápiás Alkalmazási Kivétel Bizottság és a doppingbizottság mûködtetése;
d) a doppingellenes nemzetközi szerzõdésekbõl eredõ kötelezettségek teljesítése;
e) a doppingellenes neveléssel, felvilágosítással kapcsolatos feladatok;
f) az egyéb, a doppingellenes tevékenységgel összefüggõ feladatok.
(2) Az (1) bekezdés szerinti elõirányzat terhére költségvetési támogatás nyújtható a doppingellenes tevékenységet végzõ
szervezetek részére doppingellenes feladataik ellátásához.

44. §

(1) A miniszter az „Utánpótlás-nevelési feladatok” elõirányzat terhére támogatja a Sport XXI. Utánpótlás-nevelési
programot (a továbbiakban: Sport XXI. program), a Héraklész Program megvalósítását, a sportiskolákat, az egyéb
utánpótlás-nevelési feladatok ellátását.
(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti elõirányzat terhére közvetlenül költségvetési támogatást nyújt a fenntartó részére
a Csanádi Árpád Általános Iskola, Középiskola és Pedagógiai Intézet mûködtetésével kapcsolatos költségekhez,
a Központi Sport és Ifjúsági Sportegyesület szakmai feladatai ellátásához, a Nemzeti Sportközpontok részére az
utánpótlás korú sportolók teljesítmény-élettani, humánbiológiai és egyéb diagnosztikai feladatai ellátására, valamint
a Duna Kupa versenysorozaton való részvétel és a Duna Kupa versenysorozat magyarországi megrendezése
költségeihez.

45. §

(1) A Sport XXI. program koordinációs feladatai keretében a MOB a költségvetési támogatást a következõ célokra fordítja:
a) a programban részt vevõ iskolák, sportiskolák, sportegyesületek támogatása,
b) testnevelõk, edzõk, csoportvezetõk és szervezõk, valamint a program szakszövetség általi irányítását,
felügyeletét, koordinációját végzõk díjazása, valamint a számvitelrõl szóló törvény szerinti más személyi jellegû
ráfordításai,
c) sportesemények, versenyrendszerek támogatása,
d) a programhoz kapcsolódó mûködési kiadások támogatása,
e) egységes informatikai rendszer mûködtetése, fejlesztése,
f) átfogó teljesítménymérési rendszer mûködtetésének támogatása,
g) a program mûködtetéséhez kapcsolódó létesítményszükségletek támogatása,
h) hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel támogatása,
i) eszközök és felszerelések beszerzésének támogatása,
j) egyéb, a Sport XXI. program koordinációjával összefüggõ feladatok támogatása.
(2) A Héraklész Program megvalósítása érdekében a MOB a költségvetési támogatást a következõ célokra fordítja:
a) hazai és nemzetközi edzõtáborokban való részvétel támogatása,
b) hazai és nemzetközi versenyen, mérkõzésen való részvétel támogatása,
c) a Héraklész Programban részt vevõ válogatott kerettagok részvételével megtartott edzések szervezésének
támogatása,
d) sportlétesítmény-használat kiadásainak támogatása,
e) sportszakemberek díjazása,
f) bevizsgált táplálék-kiegészítõk beszerzésének támogatása,
g) sportegészségügyi háttér biztosításával összefüggõ kiadások támogatása,
h) sporteszköz, sportruházat beszerzésének támogatása,
i) egyéb, a Héraklész Programmal szorosan összefüggõ feladatok.

46. §

(1) A miniszter támogatja az Stv. hatálya alá tartozó olyan köznevelési típusú sportiskolákat, amelyek sportegyesülettel és
országos sportági szakszövetséggel, országos sportági szövetséggel kötött megállapodás alapján utánpótlás-nevelési
feladatokat látnak el, biztosítják a testnevelés tantárgy emelt szintû oktatását és pályázat útján kiválasztott
módszertani központként mûködnek, valamint az egyesületi jellegû sportiskolákat.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési támogatás a következõ célokra fordítható:
a) a sportiskolákban használandó sportági sportnevelési modultantervek elkészítése és akkreditációra történõ
elõkészítése,
b) a sportági sportnevelési modultantervek nyomtatott és elektronikus formában történõ kiadása,
c) a sportági sportnevelési modultantervekhez kapcsolódó módszertani kézikönyvek nyomtatott és elektronikus
formában történõ kiadása,
d) a sportiskolai rendszer közoktatási intézménytípusaiban alkalmazandó sportpedagógiai és sportpszichológiai
koncepció kidolgozása,
e) kiemelt és modelliskolák (referenciaiskolák), valamint a rendszerbe folyamatosan bekapcsolódó intézmények és
szakmai mûhelyek munkája,
f) a sportiskolai kerettanterv megvalósításához kapcsolódó versenyeztetéssel, edzõtáboroztatással kapcsolatos
költségek támogatása,
g) a sportiskolai kerettanterv megvalósításában közremûködõ pedagógusok programmal kapcsolatos
többletfeladatainak díjazása,
h) a sportiskolai kerettanterv megvalósítását segítõ eszközbeszerzés,
i) egyéb, a sportiskolai programhoz közvetlenül kapcsolódó feladatok.
(3) A miniszter támogatja a versenyzõi élsportoló osztályokat mûködtetõ közoktatási intézményeket, azok adott tanévi
mûködési költségeit, a versenyzõk kiegészítõ oktatását, vizsgára való felkészítését.
47. §

A miniszter támogatja az egyéb utánpótlás-nevelési feladatok ellátását a következõk szerint:
a) az Olimpiai Reménységek Versenyén (a továbbiakban: ORV) történõ részvételt,
b) az ORV magyarországi megrendezését,
c) a sportegyesületek utánpótlás-nevelési mûhelyeinek szakmai munkáját.

48. §

A miniszter költségvetési támogatást nyújthat az országos sportági szakszövetségek, országos sportági szövetségek,
sérülés specifikus sportszövetségek, sportszervezetek, közoktatási intézmények, sportiskolák, valamint a Sportiskolák
Országos Szövetsége következõ utánpótlás-nevelési feladatainak ellátásához:
a) kiemelt jelentõségû hazai rendezésû utánpótlás-sportesemény rendezése,
b) sportiskolai sport támogatása, az utánpótlás-nevelés színvonalának fejlesztésére irányuló programok
megvalósítása,
c) egyéb, utánpótlás-neveléssel összefüggõ feladatok.

49. §

A miniszter a paralimpiai mozgalom és a fogyatékos személyek sportjának fejlesztése érdekében a „Fogyatékosok
sportjának támogatása” elõirányzat terhére támogatja:
a) a paralimpiai felkészülést, és a fogyatékosok versenysportját nem paralimpiai versenyszámokban,
b) a paralimpiai és nem paralimpiai sportágak területén mûködõ sportszövetségek, ezek jogi személyiséggel
rendelkezõ szervezeti egységei, valamint a sportszervezetek (mûhelyek) ezzel összefüggõ mûködési és szakmai
feladatainak ellátását,
c) a fogyatékosok sportjában országos vagy megyei szinten valamennyi fogyatékossági ágban és több sportágban
– a fogyatékosok sportja területén – mûködõ sportszövetség, sportszervezet mûködését, szakmai programjait,
d) az olimpiai központban való edzõtáborozást,
e) hazai és nemzetközi versenyeken való részvételt,
f) sportolók részvételét a speciális világjátékokon,
g) sportszakemberek foglalkoztatásának költségeit,
h) sportfelszerelés, sporteszközök, sportágspecifikus technikai eszközök, a sporttevékenységhez közvetlenül
kapcsolódó sportruházat beszerzését,
i) sportegészségügyi feladatok ellátását (különösen a paralimpiai és speciális világjátékok kerettagjainak
sporttevékenységével összefüggõ sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatások, táplálkozási tanácsadás
igénybevételét, sportegészségügyi eszközök, mûszerek, gyógyszerek, étrend-kiegészítõk, vitaminok
beszerzését),
j) a fogyatékosok sportjának fejlesztését szolgáló sportszakmai és sporttudományos programokat,
k) a sportszakember-képzési feladatokat,
l) a sport által megvalósuló integrációt elõsegítõ programokat,
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m) a sportrehabilitációs programokat,
n) az egyéb, paralimpiai sportágak fejlesztésével összefüggõ feladatok ellátását,
o) a nem paralimpiai sportágak területén mûködõ tagszervezetei, ezek jogi személyiséggel rendelkezõ szervezeti
egységei, valamint a sportszervezetek (mûhelyek) mûködési és szakmai feladatai ellátását,
p) a fogyatékos gyerekek tanórán kívüli, rendszeres, terápiás jellegû sportoktatását és programjait,
q) a fogyatékos személyek szabadidõsportjának, valamint diáksportjának országos, megyei és helyi rendezvényeit,
r) az egyéb, a fogyatékosok sportjának fejlesztésével összefüggõ feladatok ellátását.
50. §

(1) A miniszter a „Olimpiai és paralimpiai kiutazás költsége” elõirányzat terhére támogatja a magyar olimpiai és
paralimpiai csapat részvételét a 2012. évi Londoni Olimpiai és Paralimpiai Játékokon.
(2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési támogatás a következõ célokra fordítható:
a) az olimpiai és paralimpiai játékokra való kiutazás költségei,
b) sporteszközöknek, sportfelszereléseknek az olimpiai és paralimpiai játékok helyszínére való szállításával
összefüggõ költségek,
c) az olimpiai és paralimpiai részvétellel összefüggésben sporteszközök, sportág-specifikus technikai eszközök,
a sporttevékenységhez kötõdõ sportruházat, sportfelszerelések beszerzése;
d) az olimpiai és paralimpiai felkészüléssel, részvétellel összefüggésben orvosi eszközök, berendezések, mûszerek,
gépek beszerzése, javítása, karbantartása, mûködtetése, továbbá az olimpián, paralimpián felhasználható
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, táplálék-kiegészítõk, vitaminok beszerzése,
e) az olimpiai és paralimpiai felkészülés során doppingellenes tevékenységgel összefüggõ feladatok HUNADO általi
ellátása.

11. Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése
51. §

(1) A „Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése” elõirányzat terhére
a) az eredményességi támogatásról szóló kormányrendelet alapján a sportolók, sportszakemberek részére
eredményességi támogatás nyújtható, valamint
b) a miniszter a sport területén kiemelkedõ szakmai munkát végzõ természetes személyeket – díjak, kitüntetések,
dísztárgyak adásával – sportszakmai elismerésben részesíti.
(2) A „Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése” elõirányzat terhére elõ- és utófinanszírozással is nyújtható
költségvetési támogatás, egyedi döntés alapján, a költségvetési támogatás részletekben vagy egy összegben történõ
kifizetésével.
(3) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési támogatás kedvezményezettje sportoló, sportszakember és központi
költségvetési szerv.

12. Válogatott kerettagok emelt szintû sportegészségügyi vizsgálatainak támogatása
52. §

(1) A miniszter a „Válogatott kerettagok emelt szintû sportegészségügyi vizsgálatának támogatása” elõirányzat terhére
a sportorvoslás szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel költségvetési támogatást nyújthat az
Országos Sportegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OSEI) részére a válogatott kerettag sportolók olimpiai,
paralimpiai, speciális világjátékokra való felkészülésével összefüggõ emelt szintû sportegészségügyi vizsgálatához,
különösen
a) az egyes válogatott keretek mellett tevékenykedõ orvosok (keretorvosok), sportpszichológusok, masszõrök,
gyógytornászok tevékenységének szakmai felügyeletéhez; továbbá orvosok (keretorvosok), gyógytornászok,
sportpszichológusok, masszõrök foglalkoztatásához,
b) a keretorvossal nem rendelkezõ válogatott keretek sporttevékenységének támogatására szolgáló keretorvosi
csoport mûködtetéséhez,
c) a válogatott kerettagok szûrõvizsgálatainak elvégzéséhez, táplálkozási tanácsadáshoz,
d) sportgenomikai laboratórium mûködtetéséhez,
e) intézményi mûszeres fejlesztéshez, eszközbeszerzéshez,
f) sportegészségügyi kiadványok vásárlásához, megjelentetéséhez,
g) olimpiai központokban a sportorvosi ellátáshoz,
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h)

sportorvosi – különösen regionális szintû – szakrendelések on-line regisztrációs rendszerének kialakítására,
fejlesztésére,
i) a sportegészségügy és a sportegészségügyi szakemberek tevékenysége keretében megelõzõ, felvilágosító,
nevelõ, ellenõrzõ tevékenységhez,
j) doppingellenes tevékenységgel összefüggõ feladatok HUNADO általi ellátásához,
k) orvosi eszközök, berendezések, mûszerek, gépek beszerzéséhez, javításához, karbantartásához, mûködtetéséhez,
l) gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzéséhez, szolgáltatások igénybevételéhez,
m) az olimpiai és paralimpiai felkészüléssel, az élsportolók kiemelt sürgõsségi ellátásával kapcsolatos
sportegészségügyi feladatok megvalósításához,
n) egyéb, a sportegészségüggyel összefüggõ feladatok ellátásához,
(2) Az elõirányzatból költségvetési támogatás nyújtható a MOB, az MPB és a sportszövetségek részére a válogatott
kerettagok sporttevékenységével összefüggõ sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez,
különösen sportág-specifikus orvosi eszközök, berendezések, mûszerek vásárlásához, táplálkozási tanácsadáshoz,
étrend-kiegészítõk, vitaminok vásárlásához, valamint doppingellenes tevékenységgel összefüggõ feladataik
ellátásához.
(3) Az elõirányzatból költségvetési támogatás nyújtható az olimpiai és paralimpiai válogatott kerettag sportolók kiemelt,
soron kívüli sürgõsségi ellátásához.
(4) A „Válogatott kerettagok emelt szintû sportegészségügyi vizsgálatának támogatása” elõirányzat terhére elõ- és
utófinanszírozással is nyújtható költségvetési támogatás, egyedi döntés alapján, a költségvetési támogatás
részletekben vagy egy összegben történõ kifizetésével.

13. Szabadidõsport támogatása
53. §

(1) A miniszter a szabadidõsport fejlesztése érdekében a „Szabadidõsport támogatása” elõirányzat terhére támogatja
a) a kiemelkedõ szabadidõsport rendezvényeket,
b) a nõk és családok szabadidõsportjának fejlesztését,
c) a hátrányos helyzetûek és a fogyatékos személyek szabadidõs sporttevékenységét,
d) az idõsek szabadidõsportját,
e) a szabadidõsporttal kapcsolatos kutatásokat,
f) a szabadidõsport területén mûködõ országos sportszövetségek mûködését, szakmai programjának
megvalósítását,
g) szabadidõsport programok céljára is szolgáló létesítmények mûködését, igénybevételét,
h) szabadidõsport céljára szolgáló sporttelepek, sportpályák építését, fejlesztését, korszerûsítését, felújítását,
i) egyéb, az egészséges életmód terjesztésével, a szabadidõsport, az iskolai, diák- és felsõoktatási szabadidõsport
fejlesztésével összefüggõ programok, feladatok ellátását,
j) a szabadidõsport területén mûködõ szakemberek képzését szolgáló jegyzetek elkészítését és kiadását, továbbá
a szakmai vizsgák írásbeli feladatainak és értékelõ lapjainak kidolgozását és expediálását,
k) a testkultúrával kapcsolatos felsõoktatási képzésben részt vevõ felsõoktatási intézmények és a mellettük mûködõ
sportegyesületek mûhelyeinek szabadidõsporttal kapcsolatos tevékenységét,
l) a munkahelyi sport fejlesztését;
m) a hagyományos magyar sportokat.
(2) Az (1) bekezdés alapján szakmai feladatok ellátására nyújtott költségvetési támogatás tekintetében
a) sportegészségügyi ellátással (a rendezvényeken, eseményeken részt vevõ személyek sporttevékenységével
összefüggõ sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatások, táplálkozási tanácsadás, sportegészségügyi eszközök,
mûszerek, gyógyszerek, bevizsgált étrend-kiegészítõk, vitaminok vásárlása) összefüggõ költségek,
b) sportfelszerelés, sporteszközök, sportág-specifikus technikai eszközök, a sporttevékenységhez közvetlenül
kapcsolódó sportruházat biztosításával összefüggõ költségek,
c) sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bérleti díj,
d) szabadidõsport céljára szolgáló sporttelepek, sportpályák építésével, fejlesztésével, korszerûsítésével,
felújításával közvetlenül összefüggõ költségek,
e) legfeljebb havonta ötvenezer forint értékben a sportszövetség, sportszervezet, szervezet sporttevékenységével
kapcsolatos belföldi utazás költségei,
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f)

a költségvetési támogatás legfeljebb harmincöt százalékáig a munkaviszonyban, a munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban foglalkoztatott sportszakemberek juttatása, a munkaadókat terhelõ járulékok, a gazdasági
vezetéssel és könyveléssel kapcsolatos költségek,
g) a költségvetési támogatás legfeljebb harminc százalékáig a sportesemény szervezésével összefüggõ étkezés
költségei,
h) a költségvetési támogatás legfeljebb tíz százalékáig a sportesemény szervezésével összefüggõ frissítõk költségei
számolhatók el.
(3) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési támogatás kedvezményezettje a MOB, helyi önkormányzat, többcélú kistérségi
társulás, sportszövetség, sportszervezet, közoktatási intézmény, központi költségvetési szerv, valamint helyi
önkormányzat vagy többcélú kistérségi társulás költségvetési szerve vagy többségi tulajdonában álló gazdasági
társasága lehet.
(4) A „Szabadidõsport támogatása” elõirányzat terhére elõ- és utófinanszírozással is nyújtható költségvetési támogatás,
egyedi döntés alapján, a költségvetési támogatás részletekben vagy egy összegben történõ kifizetésével.

14. Diák- és hallgatói sport támogatása
54. §

(1) A miniszter az iskolai, diák- és felsõoktatási sport fejlesztése érdekében a „Diák- és hallgatói sport támogatása”
elõirányzat terhére támogatja:
a) a diáksport rendezvényeket, diák szabadidõsport-rendezvényeket, programokat,
b) a diákolimpiai versenyrendszert,
c) a diák önkéntesek képzési rendszerét,
d) a Magyar Diáksport Szövetség által delegált iskolai csapatok, versenyzõk és nemzeti válogatott részvételét
a Nemzetközi Iskolasport Szövetség versenyein,
e) a felsõoktatási intézményekben tanulók országos bajnokságát, hallgatói szabadidõsport rendezvényeket,
valamint a Magyarországon megrendezésre kerülõ egyetemi világbajnokságokat,
f) a felsõoktatási intézmények mellett mûködõ sportegyesületek mûhelyeit,
g) a Magyar Egyetemi és Fõiskolai Sportszövetség által delegált magyar egyetemi válogatott részvételét a külföldön
megrendezendõ 2012. évi fõiskolai világbajnokságokon,
h) a Magyar Testnevelõ Tanárok Országos Egyesületének az iskolai és diáksport támogatására, az iskolai testnevelés
színvonalának fejlesztésére irányuló törekvéseit, pályázatait,
i) a testkultúrával kapcsolatos felsõoktatási képzésben részt vevõ felsõoktatási intézményeket,
j) a Magyar Diáksport Szövetség, valamint a Magyar Egyetemi és Fõiskolai Sportszövetség mûködését, valamint
szakmai feladatainak ellátását,
k) a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara szakmai feladatainak és szabadidõs
sportprogramjainak megvalósítását,
l) az iskolai, diák- és felsõoktatási sporttal összefüggõ szakmai feladatok ellátását.
(2) Az (1) bekezdés alapján szakmai feladatok ellátására nyújtott költségvetési támogatás tekintetében:
a) a sportegészségügyi ellátás (a rendezvényeken, eseményeken részt vevõ személyek sporttevékenységével
összefüggõ sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatások, táplálkozási tanácsadás, sportegészségügyi eszközök,
mûszerek, gyógyszerek, étrend-kiegészítõk, vitaminok vásárlása) költségei,
b) sportfelszerelés, sporteszközök, sportág specifikus technikai eszközök, a sporttevékenységhez közvetlenül
kapcsolódó sportruházat biztosításával kapcsolatos költségek,
c) a költségvetési támogatás legfeljebb harminc százalékáig a kedvezményezett sporttevékenységével kapcsolatos
belföldi utazás költségei,
d) a költségvetési támogatás legfeljebb harminc százalékáig a sportesemény szervezésével összefüggõ étkezés
költségei,
e) a költségvetési támogatás legfeljebb tíz százalékáig a sportesemény szervezésével összefüggõ frissítõk költségei,
f) a Magyar Diáksport Szövetség által az (1) bekezdés a) pontja alapján szervezett felmenõ rendszerû diákolimpiai
versenyeken, bajnokságokon kiemelkedõen szereplõ iskolák jutalmazására,
g) a költségvetési támogatás legfeljebb harmincöt százalékáig a munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban foglalkoztatott sportszakemberek juttatásai, a munkaadókat terhelõ járulékok, valamint
a gazdasági vezetéssel és könyveléssel kapcsolatos költségek,
h) a hazai és külföldi versenyeken, edzõtáborokban, más szakmai programokon való részvétel költségei,
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i)

a versenyrendezés (beleértve a jogdíjakat is) és más szakmai rendezvények, képzések, továbbképzések
megrendezésének költségei,
j) a sportszervezet tulajdonában, vagyonkezelésében lévõ, vagy az általa bérelt vagy más jogcímen használt,
a felkészülésre vagy edzõtáborozásra szolgáló sportlétesítmény fenntartásával, mûködtetésével összefüggõ
költségek,
k) pálya- és létesítménybérleti, -használati díjak
számolhatók el.
(3) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési támogatás kedvezményezettje a MOB.
(4) A „Diák- és hallgatói sport támogatása” elõirányzat terhére elõ- és utófinanszírozással is nyújtható költségvetési
támogatás, egyedi döntés alapján, a költségvetési támogatás részletekben történõ kifizetésével.

15. Sport népszerûsítésével összefüggõ kiadások
55. §

(1) A miniszter a „Sport népszerûsítésével összefüggõ kiadások” elõirányzat terhére támogatja a sport, az egészséges,
mozgásgazdag életmód, a fizikai aktivitás népszerûsítésével összefüggõ kommunikációs, marketing tevékenységet,
tájékoztató rendezvényeket, programokat, kiadványok megjelentetését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési támogatás kedvezményezettje a MOB, helyi önkormányzat, sportszövetség,
sportszervezet, központi költségvetési szerv és gazdasági társaság lehet.
(3) A „Sport népszerûsítésével összefüggõ kiadások” elõirányzat terhére utófinanszírozással nyújtható költségvetési
támogatás, egyedi döntés alapján, a költségvetési támogatás részletekben vagy egy összegben történõ kifizetésével.

16. Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok mûködtetése és projektjei
56. §

(1) A miniszter a „Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok mûködtetése és projektjei” elõirányzat terhére
támogatja
a) a Magyar Sporttudományi Társaság sporttudománnyal kapcsolatos szakmai feladatainak ellátását,
b) a Magyar Edzõk Társasága szakmai feladatainak ellátását.
(2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési támogatás kedvezményezettje a MOB.
(3) A miniszter a „Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok mûködtetése és projektjei” elõirányzat terhére
támogathatja
a) a sportszakmai képesítések modul rendszerû szakmai és vizsgakövetelményein alapuló központi programjai,
oktatási segédletei, valamint a szakmai vizsga szóbeli és írásbeli tételeinek kidolgozását és kiadását,
b) továbbképzések szervezését, szakmai ismeretek terjesztését,
c) szakmai-módszertani anyagok készítését és korszerûsítését, digitalizálását,
d) a szakképzési szakértõk részére igazolvány elkészíttetését,
e) a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007. (VI. 27.) OGY határozattal és az egészséges életmód
terjesztésével, a sporttudomány, az utánpótlás-nevelés, a fogyatékosok sportja, a szabadidõsport, az iskolai és
diáksport fejlesztésével, valamint a területi – különösen a kistérségi – sportfeladatok ellátásának segítésével
összefüggõ programokat, infrastrukturális és eszközfejlesztéseket,
f) a tudományos és kutatási tevékenységet,
g) a tanulmányok, hatástanulmányok elkészítését,
h) a konferenciák és rendezvények szervezését.
(4) A (3) bekezdés szerinti költségvetési támogatás kedvezményezettje sportszervezet, testkultúrával kapcsolatos
felsõoktatási képzésben részt vevõ felsõoktatási intézmény és központi költségvetési szerv lehet.
(5) A „Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok mûködtetése és projektjei” elõirányzat terhére
elõfinanszírozással is nyújtható költségvetési támogatás, egyedi döntés alapján, a költségvetési támogatás
részletekben történõ kifizetésével.

17. Kettesfogathajtó Világbajnokság
57. §

(1) A miniszter a „Kettesfogathajtó Világbajnokság” elõirányzat terhére országos sportági szakszövetség részére
költségvetési támogatást nyújt a 2012. évi Kettesfogathajtó Világbajnokság rendezési költségeihez.
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(2) A „Kettesfogathajtó Világbajnokság” elõirányzat terhére elõfinanszírozással is nyújtható költségvetési támogatás,
egyedi döntés alapján, a költségvetési támogatás részletekben történõ kifizetésével.

III. FEJEZET
SPORTLÉTESÍTMÉNYEK FEJLESZTÉSE ÉS KEZELÉSE
18. Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggõ feladatainak támogatása
58. §

(1) A miniszter „Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggõ feladatainak támogatása”
elõirányzat terhére költségvetési támogatást nyújt az MLSZ részére a sportrendezvények biztonságáról szóló
kormányrendelet hatálya alá tartozó, az MLSZ által, illetve az MLSZ versenyrendszerében szervezett mérkõzésnek
helyt adó sportlétesítmények mûszaki, infrastrukturális és biztonságtechnikai fejlesztésével kapcsolatos feladatok
megvalósításához, a pályázat lebonyolításával, valamint a stadionbiztonsági rendszerek üzemeltetésével és
karbantartásával kapcsolatos költségekhez.
(2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési támogatás felhasználásával való elszámolás határideje legkésõbb
2013. november 30. lehet.
(3) „Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggõ feladatainak támogatása” elõirányzat
terhére elõfinanszírozással is nyújtható költségvetési támogatás, egyedi döntés alapján, a költségvetési támogatás
részletekben történõ kifizetésével.

19. Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
59. §

(1) A miniszter a „Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása” elõirányzat terhére nyújt költségvetési támogatást az
állami, önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú sport célú ingatlanok felújításával és korszerûsítésével
összefüggõ feladatok, valamint a költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatos ellenõrzõ és koordinációs
feladatok ellátására.
(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti elõirányzat terhére költségvetési támogatást nyújt sportvállalkozásoknak
fejlesztési célú hiteleik kamattámogatásához.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott elõirányzat terhére nyújtott költségvetési támogatás elszámolási határideje
legkésõbb 2013. november 30-a lehet.
(4) A miniszter a „Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása” elõirányzat terhére nyújt költségvetési támogatást
a) az egyéb, nem vagy nem kizárólag állami forrásból megvalósuló, átfogó jellegû létesítményfejlesztési programok
elõkészítõ és koordinációs feladataihoz, az abba illeszkedõ egyedi beruházások támogatásához, amely
beruházási célú költségvetési támogatás legfeljebb hét százaléka fordítható koordinációs feladatokra;
b) a „Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram – Beruházás a 21. század
iskolájába” elnevezésû pályázat nyerteseinek fizetendõ kamattámogatásokhoz és a pályázattal kapcsolatos
kiegészítõ költségekhez;
c) sportszervezet által fenntartott állami, önkormányzati és egyéb tulajdonú sport célú ingatlanok mûködtetéséhez.
(5) A „Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása” elõirányzat terhére elõ- és utófinanszírozással egyaránt nyújtható
költségvetési támogatás, egyedi döntés alapján, a költségvetési támogatás egy összegben történõ kifizetésével.
A „Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása” elõirányzat terhére biztosított költségvetési támogatás
kedvezményezettje helyi önkormányzat, civil szervezet, gazdasági társaság és központi költségvetési szerv lehet.

20. Magyar Sport Háza támogatása
60. §

(1) A miniszter a „Magyar Sport Háza támogatása” elõirányzat terhére nyújt költségvetési támogatást
a) a Magyar Sport Háza üzemeltetési költségeinek finanszírozásához,
b) a Magyar Sport Háza beruházáshoz kapcsolódó hitel és kamatai költségeinek, valamint a beruházással és
mûködtetéssel összefüggõ egyéb költségek fedezéséhez,
c) a sportszövetségek mûködéséhez szükséges infrastrukturális feladatokhoz,
d) az egyéb, a Magyar Sport Házát érintõ költségek fedezéséhez.
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(2) A „Magyar Sport Háza támogatása” elõirányzat terhére utófinanszírozással nyújtható költségvetési támogatás, egyedi
döntés alapján, a költségvetési támogatás részletekben történõ kifizetésével. A költségvetési támogatás
kedvezményezettje a Magyar Sport Házát üzemeltetõ gazdasági társaság lehet.

21. Sportlétesítmények létesítésével, fenntartásával, üzemeltetésével összefüggõ feladatok
61. §

(1) A miniszter a „Sportlétesítmények létesítésével, fenntartásával, üzemeltetésével összefüggõ feladatok” elõirányzat
terhére költségvetési támogatást nyújt
a) a debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion XXI. századi, valamint az UEFA követelményeknek megfelelõ
felújításáért, fejlesztésért felelõs projektcég mûködésének támogatásához,
b) a debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion UEFA 4. kategóriájú stadionná történõ fejlesztéséhez.
(2) A „Sportlétesítmények létesítésével, fenntartásával, üzemeltetésével összefüggõ feladatok” elõirányzat terhére elõ- és
utófinanszírozással is nyújtható költségvetési támogatás, egyedi döntés alapján, a költségvetési támogatás
részletekben vagy egy összegben történõ kifizetésével. A költségvetési támogatás kedvezményezettje a debreceni
Nagyerdei Labdarúgó Stadion felújításáért, fejlesztésért felelõs gazdasági társaság lehet.

IV. FEJEZET
SPORT TÁRSADALMI, CIVIL ÉS NONPROFIT SZERVEZETEK
22. Magyar Olimpiai Bizottság
62. §

(1) A miniszter a „Magyar Olimpiai Bizottság” elõirányzat terhére költségvetési támogatást nyújt a MOB részére:
a) az MPB,
b) a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidõsport Szövetsége,
c) a Magyar Szabadidõsport Szövetség,
d) az a)–c) pont szerinti szervezetek tagszervezetei,
e) a nem olimpiai sportágakban, a szabadidõsportban, a diák- és hallgatói sportban, a fogyatékosok sportjában
mûködõ sportszövetségek,
f) a budapesti székhelyû nemzetközi sportszövetségek, szervezetek
mûködéséhez, szakmai feladatainak ellátásához.
(2) A „Magyar Olimpiai Bizottság” elõirányzat terhére elõ- és utófinanszírozással is nyújtható költségvetési támogatás,
egyedi döntés alapján, a költségvetési támogatás részletekben történõ kifizetésével.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
63. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

64. §

(1) E rendelet a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5., 2006.12. 28.) hatálya alá tartozó csekély összegû támogatást tartalmaz.
(2) E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû
szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott
állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7/3, 2012. 1. 11.) (a továbbiakban:
Határozat) hatálya alá tartozó állami támogatást tartalmaz.

65. §

Ha az e rendelet alapján nyújtott költségvetési támogatást az EUMSz 107. cikk (1) bekezdésének megfelelõ gazdasági
tevékenységéhez – ideértve különösen a hivatásos sport támogatását – veszi igénybe a kedvezményezett,
a támogatás
a) csekély összegû támogatásnak minõsül, amelyet a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való
alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5., 2006. 12. 28.)
rendelkezéseivel, valamint a 66. §-sal összhangban lehet nyújtani, vagy
b) közszolgáltatással járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásoknak minõsül, amelyet a Határozat
rendelkezéseivel, valamint a 67. §-sal összhangban lehet nyújtani.
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66. §

(1) A csekély összegû támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik az adott pénzügyi évben és
az azt megelõzõ két pénzügyi év alatt általa igénybe vett csekély összegû támogatások támogatástartalmáról.
(2) A csekély összegû támogatás támogatástartalma nem haladhatja meg a kétszázezer eurót.
(3) A több részletben fizetendõ támogatást az odaítélése idõpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.
(4) A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a kedvezményezettet a pályázati felhívásban, illetve a támogatási
szerzõdésben arról, hogy csekély összegû támogatásban részesül. A tájékoztatásnak utalnia kell a csekély összegû
támogatásokra való alkalmazásáról szóló bizottsági rendeletre, megjelölve annak pontos címét és az Európai Unió
Hivatalos Lapjában való kihirdetését, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét
támogatás-tartalomban kifejezve.

67. §

(1) Az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekû szolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás)
finanszírozásához támogatást kizárólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett kaphat.
(2) A közszolgáltatások ellátását szolgáló infrastrukturális fejlesztésekhez nyújtott támogatás csak olyan mértékben
korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.
(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó
költséget, ideértve az ésszerû nyereséget. A támogatás mértékét a Határozat 5. cikke szerint kell megállapítani.
(4) Ha a kedvezményezett a Határozat 5. cikkének megfelelõen meghatározott összeget meghaladó támogatásban
részesül, a kedvezményezettnek a túlkompenzációt vissza kell fizettetnie. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja
meg az átlagos éves ellentételezés összegének tíz százalékát, a túlkompenzáció átvihetõ a következõ idõszakra, és
levonható az arra az idõszakra fizetendõ támogatás összegébõl.
(5) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelybõl a (2)–(4) bekezdésben
meghatározott követelmények ellenõrizhetõek.

68. §

Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 4/2011. (II. 28.) NEFMI rendelet 24. §
(2) bekezdése c) pontjában és 36. § (6) bekezdése d) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe
a „Magyarország” szöveg lép.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

1. melléklet a 22/2012. (IV. 11.) NEFMI rendelethez
Összesített elszámolási táblázat
A.
1. Szervezet neve:
2. Támogatási szerzõdés iktatási száma:
3. Feladat megnevezése:
4. Szerzõdés szerinti támogatási összeg:
5. Korábban elszámolt összeg:
6. Az elszámolás módja
(az ÁFA-levonási nyilatkozatnak megfelelõen,
aláhúzandó)

B.

Bruttó
Nettó
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A.
Sorszám

B.
Bizonylatszám

C. Számla
kibocsátója

D. Megnevezés/
felhasználás

E. Teljesítés
idõpontja

F. Számla értéke

G. Elszámolt érték

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ÖSSZESEN:
Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek és csak a Nemzeti Erõforrás
Minisztérium/MOB1 felé, a ....................................... iktatószámú szerzõdéssel kapcsolatban lettek elszámolva.
Igazolom, hogy az összesített elszámolásban foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli elõírások szerint kerültek
felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.
Igazolom, hogy az összesített elszámolásban feltüntetett költségek kifizetése elõtt azok jogosságáról és
összegszerûségérõl – ellenszolgáltatás teljesítését követõen esedékes kifizetés elõtt ezen felül az ellenszolgáltatás
teljesítésérõl is – elõzetesen meggyõzõdtem.
Az elszámolás kelte: .......................................................
P. H.

...................................................................................
a képviseletre jogosult személy aláírása

1

A megfelelõ támogatót aláhúzással kell jelölni.

2. melléklet a 22/2012. (IV. 11.) NEFMI rendelethez
Regisztrációs kérelem
a hazai rendezésû sportesemények rendezésének állami támogatásához
A.
B.
1. A Nemzeti Erõforrás Minisztériumhoz (NEFMI) regisztrációs kérelmet benyújtó sportszövetségre vonatkozó
adatok
A sportszövetség
1.1. Neve:
1.2. Székhelye:
1.3. Levelezési címe:
1.4. A sportszövetség képviseletére jogosult személy neve:
1.5. A kapcsolattartó személy neve:
1.6. Telefonszáma:
1.7. Faxszáma:
1.8. E-mail címe:

8150

MAGYAR KÖZLÖNY

A.
2. A sporteseményre vonatkozó adatok
A sportesemény
2.1. Megnevezése:
2.2. Tervezett idõpontja:
2.3. Tervezett helyszíne:
2.4. Jellege:
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B.

2.5. Tervezett létesítménye:

2.6. Jelentõsége:

kezdete:

vége:

világbajnokság
Európa-bajnokság
Világkupa
Papp László Budapest
Sportaréna
NSK
egyéb:
olimpiai/paralimpiai
kvalifikáció
egyéb:

()
()
()
()

2.7. A pályázat nemzetközi szövetséghez történõ benyújtásának
idõpontja:
2.8. A rendezés jogáról való döntés idõpontja:
2.9. Szükséges-e a Kormány elõzetes garanciavállalása
2.10. Ha szükséges létesítmény-beruházás, felújítás,
rendelkezésre áll-e saját, állami, önkormányzati, illetve egyéb
piaci forrás
3. A sportesemény tervezett bevételei (ezer Ft)
3.1. A NEFMI-tõl a tervezett támogatási igény:
3.2. Egyéb, sport célú állami támogatási igény:
Intézmény:
3.3. A sportesemény megrendezésével összefüggõ már elnyert
Intézmény:
sport célú állami támogatás:
3.4. A megvalósításra tervezett saját forrás:
3.5. Tervezett összes bevétel:
4. A sportesemény tervezett kiadásai (ezer Ft)
4.1. Tervezett összes kiadás:
5. A sporteseménnyel kapcsolatos egyéb adatok
5.1. A sportesemény sportdiplomáciai jelentõsége:
5.2. A létesítmény-beruházás, -fejlesztés hosszú távú hatásai:
5.3. Létesítmény-beruházás, -fejlesztés várható költsége (ezer Ft):
5.4. Az eszközbeszerzés várható költsége (ezer Ft):

()
()
()
()

Összeg:
Összeg:

Kelt: ..............................................................
Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy ha a regisztrációs kérelmen
valótlan adatok szerepelnek, a támogató a támogatást visszavonja.
P. H.
................................................................................
a képviseletre jogosult személy aláírása
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3. melléklet a 22/2012. (IV. 11.) NEFMI rendelethez
TÁMOGATÁSI KÉRELEM
a hazai rendezésû sportesemények rendezésének állami támogatásához
A.
B.
1. A Nemzeti Erõforrás Minisztériumhoz (NEFMI) támogatási kérelmet benyújtó sportszövetségre (jogtulajdonos)
vonatkozó adatok
A sportszövetség (jogtulajdonos)
1.1. Neve:
1.2. Székhelye:
1.3. Levelezési címe:
1.4. Alszámlaszáma:
(ha már van, a sporteseményé)
1.5. A sportszövetség képviseletére jogosult
személy neve:
1.6. A kapcsolattartó személy neve:
1.7. Telefonszáma:
1.8. Faxszáma:
1.9. E-mail címe:
1.10. Tagszervezeteinek száma:
Igazolt
versenyzõinek
száma:
1.11. Nemzetközi eredményesség (az elmúlt öt
2005
évben világbajnokságon, Európa-bajnokságon,
2006
világkupán elért pontszerzõ helyezések):
2007
2008
2009
2010
2. A sporteseményre vonatkozó adatok
Sportesemény
2.1. Megnevezése:
2.2. Tervezett idõpontja:
kezdete:
vége:
2.3. Tervezett helyszíne:
2.4. Jellege:
világbajnokság
()
Európa-bajnokság
()
világkupa
()
2.5. Tervezett létesítménye:
Papp László Budapest
()
Sportaréna
olimpiai központok
()
mûködtetését és fejlesztését
végzõ szervezet
egyéb:
()
2.6. Jelentõsége:
olimpiai/paralimpiai
()
kvalifikáció
egyéb:
()
2.7. A sporteseményen részt vevõ országok
A sporteseményen részt vevõ
várható száma:
magyar versenyzõk várható
száma:
2.8. A sporteseményre kilátogató nézõk várható
A sporteseményen részt vevõ
száma:
sajtó munkatársak várható
száma:
2.9. A sportesemény várható média
megjelenése:
3. A sporteseménnyel kapcsolatos egyéb adatok
3.1. A létesítmény-beruházásra, -fejlesztésre
Intézmény:
Összeg:
rendelkezésre álló, saját, állami, egyéb piaci
Intézmény:
forrás (ezer Ft):
3.2. Az eszközbeszerzésre rendelkezésre álló,
Intézmény:
Összeg:
saját, állami, egyéb piaci forrás (ezer Ft):
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4. A sportesemény közvetlen megrendezésével összefüggõ költségvetés-tervezet
A. Bevételek
4.1. A NEFMI-tõl igényelt, közvetlenül a rendezéssel összefüggõ támogatás:
4.2. Egyéb sport célú állami támogatás (intézmény):
4.3. Szponzori/saját bevétel összesen:
4.3.1. pénzbeli:
4.3.2. szolgáltatás jellegû:
4.4. Reklámbevétel összesen:
4.4.1. pénzbeli:
4.4.2. szolgáltatás jellegû:
4.5. Tv jogdíj:
4.6. Jogtulajdonostól származó bevétel:
4.7. Jegybevétel:
4.8. Akkreditáció díjak:
4.9. Nevezési díjak:
4.10. Szállásköltség/éj/fõ összesen:
4.10.1. résztvevõk:
4.10.2. versenybírók:
4.10.3. nemzetközi tisztségviselõk:
4.10.4. szervezõbizottság tagjai:
4.10.5. egyéb résztvevõk (sportág-specifikus):
4.11. Étkezési költség/nap/fõ összesen:
4.11.1. résztvevõk:
4.11.2. versenybírók:
4.11.3. nemzetközi tisztségviselõk:
4.11.4. szervezõbizottság tagjai:
4.11.5. egyéb résztvevõk (sportág-specifikus):
4.12. Egyéb sportág-specifikus bevétel:
4.13. Összesen:
A. Kiadások
4.14. Jogdíj:
4.15. Reklámjogdíj:
4.16. Tv jogdíj:
4.17. Szervezési illeték:
4.18. Utazási költség/fõ összesen:
4.18.1. résztvevõk:
4.18.2. versenybírók:
4.18.3. nemzetközi tisztségviselõk:
4.18.4. szervezõbizottság tagjai:
4.18.5. egyéb résztvevõk (sportág-specifikus):
4.19. Szállásköltség/éj/fõ összesen:
4.19.1. résztvevõk:
4.19.2. versenybírók:
4.19.3. nemzetközi tisztségviselõk:
4.19.4. szervezõbizottság tagjai:
4.19.5. egyéb résztvevõk (sportág-specifikus):
4.20. Étkezési költség/nap/fõ összesen:
4.20.1. résztvevõk:
4.20.2. versenybírók:
4.20.3. nemzetközi tisztségviselõk:
4.20.4. szervezõbizottság tagjai:
4.20.5. egyéb résztvevõk
(sportág-specifikus):
4.21. Szállítás (helyi) összesen:
4.21.1. résztvevõk:
4.21.2. versenybírók:
4.21.3. nemzetközi tisztségviselõk:
4.21.4. szervezõbizottság tagjai:
4.21.5. eszköz, felszerelés:
4.21.6. egyéb (sportág-specifikus):
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B. Összeg (ezer Ft)

B. Összeg (ezer Ft)
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4.22. Létesítmény bérleti díja (technikai feltételek biztosításával) összesen:
4.23. Versenyhelyszín kiépítésével összefüggõ kiadások összesen:
4.24 Sajtóközpont, média állások:
4.25. Bérleti díjak összesen:
4.25.1. busz, gépkocsi:
4.25.2. mobil létesítmények:
4.26. Tv közvetítéssel összefüggõ technikai eszközök:
4.26.1. irodabérlet:
4.26.2. egyéb (sportág-specifikus):
4.27. Akkreditáció:
4.28. Érmek:
4.29. Tiszteletdíjak (serlegek stb.):
4.30. Hivatalos értekezletek:
4.31. Fogadások:
4.32. Megnyitó és záró ünnepség:
4.33. Biztonsági szolgálat:
4.34. Sportegészségügyi/mentõszolgálat:
4.35. Doppingellenõrzés:
4.36. Informatikai szolgáltatás:
4.37. Marketing kiadások összesen:
4.37.1. kiadványok (plakát, fotó, mûsorfüzet, grafika, dekoráció stb.):
4.37.2. nyomtatványok:
4.37.3. ajándéktárgyak:
4.37.4. reklámtevékenység:
4.37.5. sajtótájékoztató:
4.37.6. egyéb:
4.38. Személyi jellegû kiadások összesen:
4.38.1. szervezõbizottság tagjai:
4.38.2. technikai személyzet:
4.38.3. tisztségviselõk:
4.38.4. versenybírók:
4.38.5. hostessek:
4.38.6. tolmács:
4.38.7. bemondó:
4.38.8. szakértõk:
4.38. egyéb:
4.39. Formaruha:
4.40. Egyéb sportág-specifikus kiadások:
4.41. Összesen:
Kelt: ..............................................................
Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem,
hogy ha a támogatási kérelmen valótlan adatok szerepelnek, a támogató a támogatást visszavonja.
P. H.

..................................................................................
a képviseletre jogosult személy aláírása
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4. melléklet a 22/2012. (IV. 11.) NEFMI rendelethez
Pontérték-táblázat a sportági eredményesség megállapításához
Az eredményesség számításánál csak azok a helyezések vehetõk figyelembe, amelyek az állami olimpiai jutalomról és
az eredményességi támogatásról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelelnek.
I. A különbözõ világversenyeken elért helyezések értékpontjai
Olimpia, Paralimpia, IWGA Világjátékok, világbajnokság
A.
1.
12

1. Helyezés
2. Pont

B.
2.
9

C.
3.
7

D.
4.
5

E.
5.
4

F.
6.
3

G.
7.
2

H.
8.
1

Megjegyzés: Azokban a sportágakban és korosztályoknál, amelyek versenyrendszerében EB nem szerepel, a fenti
pontszámokat másfélszeres szorzóval kell számolni.
Európa-bajnokság
A.
1.
7

1. Helyezés
2. Pont

B.
2.
5

C.
3.
4

D.
4.
3

E.
5.
2

F.
6.
1

Megjegyzés: Azokban a korosztályokban, amelyek versenyrendszerében VB nem szerepel, a fenti pontszámokat
kétszeres szorzóval kell számolni.
II. A különbözõ korosztályoknál alkalmazott szorzók
A. Korosztály
1. Felnõtt
2. Legidõsebb utánpótlás-korcsoport (junior vagy ifjúsági)
3. Második utánpótlás-korcsoport (ifjúsági, kadett vagy serdülõ)
4. Ha csak egy utánpótlás-korcsoport van

B. Szorzó
5
2
1
2,5

III. A világversenyek ciklusaihoz kapcsolódó szorzók
A. Világversenyek ciklusa
1.
2.
3.
4.

4 éves ciklus
3 éves ciklus
2 éves ciklus
Évenkénti

B. Olimpia, Paralimpia
IWGA Világjátékok
9
–
–
–

C. Világbajnokság

D. Európa-bajnokság

5
4
3
2

4
3
2
1

IV.1. Egyéni sportágak versenyszámainak szorzói
A.
1. Egyéni (egyes)
2. Páros
3. Csapat

B.
1,0
0,75×2
0,5× létszám

IV.2. Csapatjáték sportágak szorzói
A.
Csapat

B.
0,5 × egyszerre pályán lévõ játékosok száma
+ 0,2 × versenyre nevezhetõ tartalékok száma
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V. Az eseményen részt vevõ országok száma szerinti szorzó (ha kvalifikációs jellegû versenyrõl van szó, a részt vevõ
országok számán a kvalifikáción elindult nemzetek száma értendõ):
V.1. olimpiai, paralimpiai körülmények között megrendezett olimpiai, paralimpiai és IWGA Világjátékokra elõírt
körülmények között megrendezett világjátékokon szereplõ versenyszámok esetén 1,0;
V.2. olimpiai sportágak nem olimpiai versenyszámai, illetve nem olimpiai és nem IWGA Világjátékok körülményei között
megrendezett olimpiai és IWGA Világjátékok versenyszámai esetén a táblázat alapján:
A.
Világbajnokság
1. 0–24 ország
2. 25–49 ország
3. 50–74 ország
4. 74 ország felett

B.
Európa-bajnokság
0
0,35
0,7
1,0

0–14 ország
15–25 ország
26–40 ország
40 ország felett

0
0,35
0,7
1,0

VI. Az eredmények szorzói az eredmény elérését követõ években
1. Olimpia, paralimpia, IWGA
Világjátékok, felnõtt VB, EB
2. Utánpótlás VB, EB

A. 1. év
1

B. 2. év
0,8

C. 3. év
0,6

D. 4. év
0,4

1

0,5

0

0

VII. Olimpiai, paralimpiai és IWGA Világjátékok, továbbá olimpiai sportágak nem olimpiai versenyszámai, valamint nem
olimpiai és nem IWGA Világjátékok körülményei között megrendezett olimpiai és IWGA Világjátékok
versenyszámainak a szorzói
A. Olimpiai, paralimpiai, IWGA Világjátékokon
szereplõ versenyszámok
1

B. Olimpiai sportágak nem olimpiai versenyszámai, valamint
nem olimpiai és nem IWGA Világjátékok körülményei között
megrendezett olimpiai és IWGA Világjátékok versenyszámai
0,5
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Határozatok Tára

A Kormány 1106/2012. (IV. 11.) Korm. határozata
a megyei intézményfenntartó központok által átvett a szociális intézményekkel kapcsolatos egyes
feladatok ellátásáról
1. A Kormány egyetért azzal, hogy a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények
és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény
(a továbbiakban: Törvény) alapján állami tulajdonba és fenntartásba került szociális feladatokat ellátó költségvetési
szervek, alapítványok, közalapítványok és gazdasági társaságok állami feladatait a jövõben a nemzeti erõforrás
miniszter lássa el.
2. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert és a nemzeti erõforrás minisztert, hogy
a nemzetgazdasági miniszterrel együttmûködve készítsék elõ és nyújtsák be az 1. pontban foglaltak megvalósítása
érdekében szükséges jogszabály-módosításokra irányuló elõterjesztést.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
2012. április 30.
3. A Kormány felhívja
a) a nemzeti erõforrás minisztert, hogy dolgozza ki a teljes szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer átalakítására
vonatkozó koncepcionális, mindenre kiterjedõ javaslatait, a jelenlegi fenntartói kör valamennyi szereplõjét átfogó
irányok megjelölésével, valamint a szükséges jogszabály-módosításokat készítse elõ és terjessze a Kormány elé;
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
2012. április 30.
b) a nemzeti erõforrás minisztert, hogy vizsgálja meg a nemzeti szociális intézmény, mint kiemelt állami feladatot
ellátó, központi költségvetésbõl finanszírozott intézménytípus kialakításának lehetõségét és a szükséges
jogszabály-módosításokat készítse elõ és terjessze a Kormány elé;
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2012. április 30.
c) a nemzeti erõforrás minisztert, hogy vizsgálja meg a Törvény alapján állami tulajdonba és fenntartásba került
szociális intézmények az elhelyezkedésük szerinti települési önkormányzat vagy egyházi, valamint az
elhelyezkedésük szerinti belsõ egyházi jogi személyek részére fenntartásába való átadását, módját és feltételeit,
valamint a szükséges jogszabály-módosításokat készítse elõ és terjessze a Kormány elé;
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2012. április 30.
d) a nemzeti erõforrás minisztert a szociális intézmények létesítését, valamint mûködtetését és mûködését
szabályozó jogszabályok átfogó tartalmi felülvizsgálata és egyszerûsítése vonatkozásában szükséges
jogszabály-módosításokat készítse elõ és terjessze a Kormány elé.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. május 30.
4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1107/2012. (IV. 11.) Korm. határozata
a megyei levéltáraknak a Magyar Országos Levéltárba történõ beolvadásáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az 1. mellékletben meghatározott megyei levéltárak 2012. május 1-jétõl a nemzeti erõforrás
miniszter irányítása alá, 2012. május 31-i megszûnési dátummal a Magyar Országos Levéltárba beolvadásra kerüljenek,
és feladataikat az átvevõ intézmény 2012. június 1-jétõl Magyar Nemzeti Levéltár néven lássa el;
2. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert és a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a megyei levéltárak
átadás-átvételérõl szóló megállapodásokat megkössék;
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. április 30.
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter és a nemzeti erõforrás miniszter
bevonásával az 1. pont végrehajtásához kapcsolódó elõirányzat-átcsoportosításra vonatkozó elõterjesztést készítse el
és gondoskodjon annak a Kormány részére történõ benyújtásáról.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. április 30.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1107/2012. (IV. 11.) Korm. határozathoz
Az átalakítással érintett megyei levéltárak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Baranya Megyei Levéltár
Bács-Kiskun Megyei Levéltár
Békés Megyei Levéltár
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Csongrád Megyei Levéltár
Fejér Megyei Levéltár
Gyõr-Moson-Sopron Megye Gyõri Levéltára
Gyõr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár
Heves Megyei Levéltár
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár
Komárom-Esztergom Megyei Levéltár
Nógrád Megyei Levéltár
Pest Megyei Levéltár
Somogy Megyei Levéltár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár
Tolna Megyei Levéltár
Vas Megyei Levéltár
Veszprém Megyei Levéltár
Zala Megyei Levéltár
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A Kormány 1108/2012. (IV. 11.) Korm. határozata
a Tüskecsarnok projekt befejezésérõl
A Kormány
1. egyetért „a Tüskecsarnok projekt befejezése” címû program (a továbbiakban: Program) megvalósítására kidolgozott
koncepcióval;
2. egyetért azzal, hogy a Program beruházáslebonyolítója, hivatalos közbeszerzési tanácsadója és építési mûszaki
ellenõre a BMSK Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság legyen;
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152. § (5) bekezdése alapján engedélyezi a Tüskecsarnok projekt
befejezésének megkezdése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedések elõirányzatból történõ
átcsoportosításról szóló 1519/2011. (XII. 30.) Korm. határozattal átcsoportosított 1300,0 millió forintból 1053,0 millió
forint kötelezettségvállalással nem terhelt elõirányzat-maradvány változatlan célú felhasználását;
4. felkéri a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Program megvalósításához gondoskodjon a 2013. és 2014. években
összesen 4644,0 millió forint költségvetési forrás biztosításáról és annak az éves költségvetésben többletként való
tervezésérõl;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
a 2013. és 2014. évi központi költségvetés tervezése keretében
5. felhatalmazza a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggõ kormányzati feladatok
ellátásáért felelõs kormánybiztost a Tüskecsarnok befejezéséhez szükséges (kivitelezései) közbeszerzési eljárás
megindítására;
Felelõs:
a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggõ kormányzati
feladatok ellátásáért felelõs kormánybiztos
Határidõ:
folyamatos
6. felhívja a nemzeti erõforrás minisztert és a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggõ
kormányzati feladatok ellátásáért felelõs kormánybiztost, hogy dolgozza ki a közbeszerzési eljárások fedezetéhez
szükséges éven túli kötelezettségvállalás feltételeit;
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggõ kormányzati
feladatok ellátásáért felelõs kormánybiztos
Határidõ:
2012. szeptember 30.
7. felhívja a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggõ kormányzati feladatok ellátásáért
felelõs kormánybiztost, hogy a megvalósuló új Tüskecsarnok üzemeltetésére – a Magyar Egyetemi-Fõiskolai
Sportszövetség bevonásával – az egyetemi sportélet támogatását célzó kormányzati szempontnak megfelelõ
mûködtetési tervet dolgozzon ki.
Felelõs:
a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggõ kormányzati
feladatok ellátásáért felelõs kormánybiztos
Határidõ:
2012. szeptember 30.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 39/2012. (IV. 11.) ME határozata
a Felsõoktatási Tervezési Testület tagjainak és elnökének megbízásáról
A felsõoktatási minõségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseirõl szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésében
foglalt jogkörömben – a nemzeti erõforrás miniszter javaslatára –
dr. Székely Mózest, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara tudományos fõmunkatársát
a Felsõoktatási Tervezési Testület elnöki teendõinek ellátásával;
dr. Banai János egyetemi tanárt, az MH Honvédkórház osztályvezetõ fõorvosát, a Magyar Orvosi Kamara alelnökét,
Bihall Tamást, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara alelnökét,
Csizmadia Norbertet, a Nemzetgazdasági Minisztérium tervezéskoordinációért felelõs államtitkárát,
dr. Jávor András egyetemi tanárt, a Debreceni Egyetem rektorhelyettesét,
Körösparti Pétert, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája elnökhelyettesét,
dr. Pokol Györgyöt, az MTA doktorát, egyetemi tanárt, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara dékánját,
dr. Rédey Ákos egyetemi tanárt, a Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézete intézetigazgatóját,
Schõberl Mártont, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Felsõoktatási Vagyonfelügyeleti Osztálya vezetõjét,
dr. Tóth Tamást, a Nyugat-magyarországi Egyetem Állattudományi Intézet tanszékvezetõ egyetemi docensét és
dr. Villányi Lászlót, a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara egyetemi tanárát
a Felsõoktatási Tervezési Testület tagsági teendõinek ellátásával
– 2012. április 10-ei hatállyal, háromévi idõtartamra –
megbízom.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.

