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Törvény

2008. évi XX.
törvény

a Magyar Köztársaság minisztériumainak
felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény

módosításáról*

1. § A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsoro-
lásáról szóló 2006. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tv.)
1. §-a a következõ új g) ponttal egészül ki, a jelenlegi
g) pont jelölése h) pontra változik, a § a következõ új
i) ponttal egészül ki, a jelenlegi h) pont jelölése j) pontra
változik, a jelenlegi i) pont helyébe a következõ új k) pont
lép, valamint a jelenlegi j)–k) pontok jelölése l)–m) pon-
tokra változik:

(A Magyar Köztársaság minisztériumai a következõk:)
„g) Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Miniszté-

rium,”
„i) Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium,”
„k) Önkormányzati Minisztérium,”

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép
hatályba.

(2) A Tv. 1. § c) pontja hatályát veszti.

(3) Ahol e törvény hatálybalépését megelõzõen kihir-
detett törvény vagy rendelet

a) Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot vagy gaz-
dasági és közlekedési minisztert említ, azon

aa) a közlekedésért, az energiapolitikáért, a bányászati
ügyekért, az elektronikus hírközlésért és a postaügyért va-
ló felelõsség körében Közlekedési, Hírközlési és Energia-
ügyi Minisztériumot vagy közlekedési, hírközlési és ener-
giaügyi minisztert,

ab) a gazdaságpolitikáért, az iparügyekért, a kereske-
delemért, valamint a külgazdaságért való felelõsség köré-
ben Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumot
vagy nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert,

b) Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumot
vagy önkormányzati és területfejlesztési minisztert említ,
azon

ba) a helyi önkormányzatokért, a sportpolitikáért, a ka-
tasztrófák elleni védekezésért, a köziratok kezelésének
szakmai irányításáért, a lakásgazdálkodásért és lakáspoli-
tikáért, a turizmusért, a választójogi és népszavazási sza-
bályozásért, a választások és népszavazások lebonyo-
lításáért és a közigazgatás-szervezésért való felelõsség
körében Önkormányzati Minisztériumot vagy önkor-
mányzati minisztert,

bb) a területfejlesztésért és területrendezésért, a telepü-
lésfejlesztésért és településrendezésért, az építésügyért és
a fejlesztéspolitikáért való felelõsség körében Nemzeti

Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumot vagy nemzeti fej-
lesztési és gazdasági minisztert
kell érteni.

(4) A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl
szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költség-
vetési törvény) 53. § (2) bekezdésében az „a kormányzati
igazgatás összehangolásáért felelõs tárca nélküli miniszter
önálló mûködését biztosító fejezeti kezelésû elõirányzat
felett a kormányzati igazgatás összehangolásáért fele-
lõs tárca nélküli miniszter,” szövegrész helyébe az
„a XXXIV. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
fejezet felett a kutatásfejlesztésért felelõs miniszter,” szö-
veg, 1. számú mellékletében a „XI. ÖNKORMÁNYZATI
ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM” szöveg-
rész helyébe a „XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉ-
RIUM” szöveg, a „XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKE-
DÉSI MINISZTÉRIUM” szövegrész helyébe a „XV.
NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZ-
TÉRIUM” szöveg lép, egyben az 1. számú melléklet a
„XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIA-
ÜGYI MINISZTÉRIUM” fejezettel és a „XXXIV.
NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVA-
TAL” fejezettel egészül ki.

(5) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 31. § (1) bekezdésében az
„a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel” szö-
vegrész helyébe az „a (2)–(4) bekezdésben meghatározott
kivételekkel, a minisztérium szervezeti és mûködési sza-
bályzatában meghatározottak szerint” szöveg, 43. § (1) be-
kezdésében a „törvényben meghatározott kivételekkel”
szövegrész helyébe a „törvényben meghatározott kivéte-
lekkel, a minisztérium szervezeti és mûködési szabályza-
tában meghatározottak szerint” szöveg, (2) bekezdésében
az „egy” szövegrész helyébe a „két” szöveg lép, valamint a
31. § (5) bekezdése és 76. § (4) bekezdése hatályát veszti.

(6) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a költségvetési
törvény keretei között az e törvény, valamint a miniszterek
feladatkörének változásáról szóló kormányrendeletek
végrehajtásához szükséges fejezetek közötti elõirányzat-
átcsoportosításokat elvégezze.

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

(8) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 14. § (1) bekezdés c) pontjának alkalma-
zása szempontjából a (3) bekezdésben megjelölt minisz-
tériumot kell az ott megjelölt szervezetek jogutódjának
tekinteni.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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* A törvényt az Országgyûlés a 2008. május 13-i ülésnapján fogadta el.



A Kormány rendelete

A Kormány
132/2008. (V. 14.) Korm.

rendelete
az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl

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

1. §

Az önkormányzati miniszter (a továbbiakban: minisz-
ter) a Kormány

a) helyi önkormányzatokért,
b) sportpolitikáért,
c) katasztrófák elleni védekezésért,
d) köziratok kezelésének szakmai irányításáért,
e) lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért,
f) turizmusért,
g) választójogi és népszavazási szabályozásért,
h) választások és népszavazások lebonyolításáért,
i) közigazgatás-szervezésért

felelõs tagja.

2. §

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

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

zeteit,
c) elõkészíti a Kormány és a köztársasági elnök határo-

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

seket, megköti a nemzetközi szerzõdésnek nem minõsülõ
tárcamegállapodásokat,

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

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

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

i) gondoskodik – a statisztikáról szóló törvényben meg-
határozottak szerint – a feladat- és hatáskörével kapcso-
latos statisztikai információrendszer kialakításáról, mû-
ködtetésérõl és fejlesztésérõl,

j) közremûködik a nemzeti fejlesztési terv elõkészíté-
sében és megvalósulásának nyomon követésében,

k) meghatározza a hatáskörébe tartozó honvédelmi fel-
adatok végrehajtásának szakmai követelményeit és a hon-
védelmi felkészítés ágazati feladatainak végrehajtását,
ellátja a védelmi felkészüléssel kapcsolatos feladatokat.

3. §

A miniszter
a) a helyi önkormányzatokért való felelõssége körében

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

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

ac) a helyi önkormányzati képviselõk jogállásáról,
ad) a helyi önkormányzatok társulásairól,
ae) a helyi önkormányzatok vis maior támogatásáról,
af) a helyi önkormányzati tulajdonról, illetve vagyon-

gazdálkodásról,
ag) a közigazgatási hivatalok mûködésérõl,
ah) a temetkezési közszolgáltatásról,
b) a sportpolitikáért való felelõssége körében elõkészíti

különösen a sportról és az egyes sportcélú ingatlanok
tulajdoni helyzetének rendezésérõl,

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

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

cb) a polgári védelem feladatairól, szervezetérõl,
mûködésérõl, az állampolgárok és szervezetek polgári vé-
delmi kötelezettségérõl,

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

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

ce) az infrastruktúra kritikus elemeivel kapcsolatos fel-
adatokról,

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

e) a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért való fele-
lõssége körében elõkészíti különösen

ea) a lakásügyrõl,
eb) a társasházról, lakásszövetkezetrõl, lakásokról,
ec) az állami lakáscélú támogatásokról,
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f) a turizmusért való felelõssége körében elõkészíti
különösen

fa) a turizmusról,
fb) az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl,
fc) az utazási és utazást közvetítõ szerzõdésrõl,
fd) a falusi és agroturizmusról,
g) a választójogi és népszavazási szabályozásért való

felelõssége körében elõkészíti különösen
ga) az országgyûlési és az európai parlamenti képvise-

lõk, valamint a helyi önkormányzati képviselõk és polgár-
mesterek, továbbá a kisebbségi önkormányzati képviselõk
választásáról,

gb) az országos és helyi népszavazásról,
gc) a választási eljárásról

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatal-
mazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

4. §

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

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

a Kormány területi szervei – irányításában.

(2) A miniszter a sportpolitikáért való felelõssége körében
a) irányítja a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sport-

szolgáltató Intézetet,
b) biztosítja a Nemzeti Sporttanács mûködését.

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

a) irányítja az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazga-
tóságot;

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

pontot.

(4) A miniszter a turizmusért való felelõssége körében
mûködteti a Regionális Idegenforgalmi Bizottságokat és
az Országos Idegenforgalmi Bizottságot.

5. §

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

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

b) kezdeményezi a Kormánynál az Alkotmánnyal
ellentétesen mûködõ kisebbségi önkormányzati testület
feloszlatását a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter-
rel együttmûködve,

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

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

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

f) összehangolja a polgármester, a jegyzõ, a képviselõ-
testület hivatalának ügyintézõje által ellátott, az állam-
igazgatási feladatok ellenõrzésére irányuló tevékenységet,

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

h) ellátja a kisebbségi önkormányzatok törvényességi
ellenõrzése szakmai irányítását a Miniszterelnöki Hivatalt
vezetõ miniszterrel együttmûködve,

i) közremûködik az igazságügyi és rendészeti miniszter-
nek a közterület-felügyelettel kapcsolatos szabályozási fel-
adatai ellátásában, valamint gondoskodik a közterület- fel-
ügyelettel kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásáról,

j) gondoskodik a temetkezési közszolgáltatás ellátásá-
nak szakmai irányításáról és az ellátás szakmai követelmé-
nyei meghatározásáról.

(2) A miniszter a helyi önkormányzatokért való felelõs-
sége körében, a helyi önkormányzatok gazdálkodásával
összefüggésben

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

b) összehangolja a helyi önkormányzatok és a helyi ki-
sebbségi önkormányzatok mûködésével összefüggõ terve-
zés és gazdálkodás kormányzati feladatait,

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

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

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

f) összehangolja – a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 96. § c) pontjában meghatáro-
zott – felelõsségi körében az önkormányzati kötelezõ fel-
adatok differenciált telepítésével összefüggõ ágazati dön-
téseket, valamint közremûködik a pénzügyminiszter ezzel
összefüggõ finanszírozási feladatai ellátásában,
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g) elõsegíti, hogy a helyi önkormányzatok sikeresen
vehessék igénybe az európai uniós támogatásokat,

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

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

nyeik számviteli, továbbá az államháztartási mérlegrend-
szerbe illeszkedõ pénzügyi információs rendszerének
kidolgozásában, mûködtetésében,

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

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

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

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

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

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

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

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

e) közremûködik a közigazgatási hatósági eljárás álta-
lános szabályainak elõkészítésében, gondoskodik az álta-
lános eljárásjogi szabályozás hatályosulásának vizsgálatá-
ról,

f) javaslatot készít – a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszterrel együttmûködve – a kistérségi és regionális
közigazgatási intézményrendszer átalakítására,

g) az érintett miniszterekkel együttmûködve kialakítja
és mûködteti az egységes közigazgatási hatósági statisz-
tikai rendszert.

6. §

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

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

b) közremûködik az aktív, mozgásgazdag szabadidõ-
töltéssel, az egészségmegõrzéssel és -fejlesztéssel, vala-

mint az egészségügy területén a megelõzéssel összefüggõ
állami feladatok végrehajtásában,

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

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

e) az országos sportági szakszövetségekkel, az orszá-
gos sportági szövetségekkel, valamint az e célra létreho-
zott intézményeivel együttmûködve gondoskodik a sport-
ágfejlesztési és mûhelytámogatási programok kidolgozá-
sáról és megvalósításáról, az utánpótlás-nevelés támogatá-
sáról, a nemzeti válogatottak felkészülésének támogatásá-
ról, a fogyatékosok sportjával összefüggõ állami feladatok
ellátásáról, valamint az illetékes miniszterekkel együttmû-
ködésben – az esélyegyenlõség biztosítására is figyelem-
mel – koncepciókat alkot a szabadidõ-, a gyermek- és ifjú-
sági sportnak, a nõk és családok sportjának, a fogyatéko-
sok sportjának, az idõsek (seniorok) sportjának, a hátrá-
nyos helyzetû társadalmi csoportok sportjának, a köz- és
felsõoktatás sportjának a fejlesztésére, támogatására,

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

g) a nevelési, oktatási intézményekben a közoktatásról
szóló törvény által szabályozott fizikai állapotfelmérés
kivételével összehangolja, illetõleg feladat- és hatásköré-
ben mûködteti a lakosság – elsõsorban a gyermekek és a
fiatalok – fizikai állapotának sport célú felmérését és érté-
kelését szolgáló mérõ, értékelõ, statisztikai és információs
rendszert.

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

a) a lakosság egészségi állapotának megõrzésével, a
sportegészségügyi rendszer és a sportorvosi hálózat mû-
ködtetésével és fejlesztésével, valamint a népegészségügyi
program megvalósításával,

b) a tiltott teljesítményfokozó szerek elleni küzdelem-
mel,

c) a sport nevelõ és integráló funkcióit kihasználva, a
sport értékeit képviselve a káros szenvedélyek elleni fellé-
péssel, káros szenvedélyektõl mentes életre neveléssel,

d) a felnõttképzés sportot érintõ szabályozásával, továb-
bá a fogyatékos személyek társadalmi életben való részvéte-
lét elõsegítõ támogatások és szolgáltatások megteremtésé-
vel, a szabadidõ hasznos eltöltését szolgáló programok meg-
valósításával, a teljesítményen alapuló sporttevékenység tár-
sadalmi elismerésének támogatásával,

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

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

g) a sport eszközrendszerén keresztül a társadalom
megújításának segítésével a közösségi kohézió fejlesz-
tésével
összefüggõ kormányzati teendõk ellátásában.

7. §

(1) A miniszter ellátja a sportigazgatási szerv feladatait.

(2) A miniszter sportigazgatási szervként vezeti a sport-
ról szóló 2004. évi I. törvény 40. § (1) bekezdésében, 42. §
(1) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében és 44. § (1) be-
kezdésében foglalt nyilvántartásokat.

8. §

A miniszter a katasztrófák elleni védekezéssel kapcso-
latos felelõssége körében

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

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

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

d) elõkészíti – az Országos Atomenergia Hivatal
fõigazgatójával együttmûködve – a nukleárisbaleset-elhá-
rítási nemzeti politikát érintõ kormányzati döntéseket, és
koordinálja a kormányzati szervek nukleárisbaleset-elhá-
rítással kapcsolatos felkészülésének feladatait,

e) biztosítja a RODOS valósidejû nukleárisbaleset-el-
hárítási döntéstámogató rendszer, valamint a Nemzetközi
Radiológiai Adatcsere Központ mûködési feltételeit, kap-
csolatot tart az európai adatcsere-központokkal,

f) ellátja a NATO Felsõszintû Polgári Veszélyhelyzet
Tervezési Bizottságának (SCEPC) szerveivel való kapcso-
lattartást,

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

h) ellátja a Kormányzati Koordinációs Bizottság elnöki
teendõit,

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

j) közremûködik a polgármesterek, jegyzõk katasztró-
favédelmi felkészítésének szervezésében,

k) koordinálja a kritikus infrastruktúrával kapcsolatos
feladatok ellátását,

l) irányítja és felügyeli a katasztrófavédelmi és tûzvédel-
mi szakmai képzés, továbbképzés rendszerét és szerveit,

m) közremûködik a polgári válság-, katasztrófa- és ve-
szélyhelyzeti irányítási rendszer továbbfejlesztésében,

n) irányítja a védelmi igazgatás – feladat- és hatásköré-
be tartozó – egyes feladatainak ellátásában részt vevõ szer-
vek értesítésével összefüggõ tevékenységeket.

9. §

(1) A miniszter – a minõsített adatot tartalmazó iratok
kivételével – a köziratok kezelésének szakmai irányításá-
ért való felelõssége körében

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

b) jóváhagyja a Magyar Országos Levéltárral egyetér-
tésben a központi államigazgatási szervek egyedi iratkeze-
lési szabályzatait, valamint az általuk készített egységes
iratkezelési szabályzatok és irattári mintatervek kiadása-
kor – az oktatási és kulturális miniszterrel közösen – egyet-
értési jogot gyakorol,

c) a közlevéltárak ellenõrzési tapasztalatait is felhasz-
nálva évente értékeli a közfeladatokat ellátó szervek irat-
kezelésének helyzetét, az elektronikus iratkezelésre tör-
ténõ áttérés tapasztalatait,

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

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

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

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

fb) koordinálja a Kormány által megjelölt stratégiai
célok és a rendelkezésre álló anyagi erõforrások figyelem-
bevételével, a központi államigazgatási szervekkel, vala-
mint – a közigazgatási informatikáért felelõs miniszterrel
együttmûködve – a területi és helyi államigazgatási szer-
vek, a polgármesteri hivatalok és a közlevéltárak iratkeze-
lése, informatikai feltételrendszerének, infrastruktúrájá-
nak megteremtésére irányuló fejlesztési tervek elkészíté-
sét,

fc) javaslatokat dolgoz ki a közigazgatási informati-
káért felelõs miniszterrel együttmûködve az fb) alpontban
nem szereplõ, közfeladatot ellátó szervek iratkezelése
informatikai feltételrendszerének fejlesztésére.

(2) A miniszter – a minõsített adatot tartalmazó iratok
kivételével – a jóváhagyott fejlesztési tervek, valamint az
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iratkezeléshez fûzõdõ szakmai, ügyviteli és levéltári érde-
kek együttes figyelembevételével

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

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

c) figyelemmel kíséri az iratkezelési informatikai rend-
szerek és eszközök alkalmazhatóságát, az azok tanúsítá-
sával kapcsolatos követelményeket, továbbá elemzéseket
végeztet, a szabályozásban folyamatosan követi a techno-
lógiai fejlõdés adta lehetõségeket, gondoskodik a tanúsítás
követelményeinek folyamatos korszerûsítésérõl,

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

e) részletes ajánlásokat fogalmaz meg a központi
államigazgatási szervek irattári terveinek egységesítése
érdekében.

10. §

A miniszter a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért
való felelõssége körében

a) gondoskodik a kormányprogram lakásügyi felada-
tainak megvalósításával kapcsolatos intézkedések elõké-
szítésérõl, végrehajtásáról,

b) mûködteti az állami támogatású lakáspályázati rend-
szert.

11. §

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

intézményrendszerét, fejlesztési stratégiáját, ehhez kap-
csolódóan a marketingkoncepciót, a turisztikai támogatási
rendszert, továbbá az ezekkel kapcsolatos döntési javasla-
tokat,

b) közremûködik az európai uniós támogatásokkal
megvalósuló turisztikai programok kidolgozásában, szak-
mai véleményezésében,

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

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

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

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

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

h) együttmûködik a földmûvelésügyi és vidékfejlesz-
tési miniszterrel a falusi és agroturizmussal kapcsolatos
vidékfejlesztési feladatok ellátásában.

12. §

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

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

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

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

13. §

A minisztert a Kormány tagjai és az államtitkárok jogál-
lásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdésé-
ben szabályozott esetben az igazságügyi és rendészeti mi-
niszter helyettesíti.

14. §

(1) Ez a rendelet 2008. május 15-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzati és területfejlesz-
tési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

4–5. szám SPORTÉRTESÍTÕ 39



A Magyar Nemzeti Bank
elnökének rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
5/2008. (IV. 3.) MNB

rendelete
a „XXIX. nyári olimpiai játékok” emlékérme

kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. tör-
vény 60. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján fennálló
jogkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank „XXIX. nyári olimpiai
játékok” megnevezéssel 5000 forintos címletû ezüst
emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás idõpontja: 2008. április 11.

2. §

(1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstbõl
készült, súlya 31,46 gramm, átmérõje 38,61 mm, széle
recézett.

(2) Az emlékérme elõlapjának szélén, fent köriratban
a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” felirat olvasható, a kör-
irat alatt bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb oldalon pedig
a „2008” verési évszám található. A körirat által határolt
felsõ mezõ középsõ részén a Magyar Köztársaság címere
látható. Az emlékérme alsó – vízre utaló hullámvonallal
elválasztott – harmadában, két vízszintes sorban az „5000”
értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékér-
me elõlapjának képét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján a vízbõl mellig kiemelkedõ,
dobáshoz készülõ vízilabda játékos ábrázolása látható. Az
emlékérme jobb felsõ részén, négy vízszintes sorban a
„XXIX.”, a „NYÁRI”, az „OLIMPIAI” és a „JÁTÉKOK”
felirat olvasható. Az emlékérme jobb alsó szélén található
Kereszthury Gábor tervezõmûvész mesterjegye. Az em-
lékérme hátlapjának képét e rendelet 2. melléklete tartal-
mazza.

3. §

Az emlékérmébõl 18 000 darab készíthetõ, amelybõl
14 000 darab különleges – ún. proof – technológiával ver-
hetõ.

4. §

Ez a rendelet 2008. április 11-én lép hatályba.

Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet
az 5/2008. (IV. 3.) MNB rendelethez

Az emlékérme elõlapjának képe:

2. melléklet
az 5/2008. (IV. 3.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter rendeletei

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
22/2008. (IV. 10.) ÖTM

rendelete
az állami sportcélú támogatások felhasználásáról

és elosztásáról

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (3) bekezdés
a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkor-
mányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskö-
rérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a
pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértés-
ben – a következõket rendelem el:

I. Fejezet

AZ ÁLLAMI SPORTCÉLÚ TÁMOGATÁSOKRA
VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Magyar Köztársaság 2008. évi költ-
ségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiak-
ban: költségvetési törvény) 1. számú melléklete szerinti
XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium költ-
ségvetési fejezet, 12. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím,
26–27. alcímhez tartozó elõirányzatok (a továbbiakban: elõ-
irányzatok) felhasználására és elosztására terjed ki.

A támogatás nyújtásának feltételei

2. §

(1) A kedvezményezett részére – ha e rendelet vagy kü-
lön jogszabály eltérõen nem rendelkezik – vissza nem térí-
tendõ támogatás nyújtható támogatási kérelem alapján, pá-
lyázat útján, e rendeletben meghatározott szervezetek ja-
vaslatára, valamint jogszabályban normatív módon megál-
lapított mértékben.

(2) Támogatás utófinanszírozással, valamint indokolt
esetben támogatási elõleggel, illetve elõfinanszírozással
nyújtható.

(3) Ha a kedvezményezett neki felróható okból nem tel-
jesíti a szerzõdésben vállalt kötelezettségeit, köteles azt
bejelenteni a sportpolitikáért felelõs miniszternek (a to-
vábbiakban: miniszter), és az igénybe vett támogatás egé-
szét vagy arányos részét az igénybevételtõl számítva a

mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeres mérté-
kével növelt összegben visszafizetni.

(4) Ha a (3) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók a
kedvezményezett által igénybe vett támogatásokkal kap-
csolatban, a miniszter a 3–4. § szerint járhat el a kedvez-
ményezettel szemben.

(5) Ha a kedvezményezett neki fel nem róható okból
nem teljesíti a szerzõdésben vállalt kötelezettségeit, illetve
a szerzõdés meghiúsul, bejelentési kötelezettsége van a
miniszter felé, és az igénybe nem vett támogatásról köteles
írásban lemondani, azt visszafizetni, valamint a támogatás
igénybe vett részérõl e rendelet szerint elszámolni.

(6) Ha a kedvezményezett nem teljesíti az (5) bekezdés-
ben foglalt kötelezettségét, az igénybe nem vett támoga-
tásra nem jogosult.

(7) A kedvezményezett köteles a támogatás felhasználá-
sát elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellen-
õrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenõrzés
lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, valamint
az ellenõrzésben közremûködni.

3. §

(1) A miniszter
a) részben vagy egészben felfüggeszti annak a verseny-

zõnek és sportszakembernek az 5. § (1) bekezdése szerinti
támogatását, illetve a Wesselényi Miklós Sportközalapít-
ványon keresztül nyújtott sportösztöndíjának (a továb-
biakban: sportösztöndíj) részben vagy egészben történõ
felfüggesztését kezdeményezi, akivel szemben a külön
jogszabály alapján lefolytatott doppingeljárás eredménye-
ként az országos sportági szakszövetség, az országos
sportági szövetség vagy a fogyatékosok országos sport-
szövetsége (a továbbiakban együtt: sportszövetség) jog-
erõs büntetést szab ki,

b) részben vagy egészben felfüggeszti, illetve – a meg-
határozott idõszakra vonatkozó támogatás esetén – vissza-
vonja annak a sportszervezetnek vagy sportegyesület jogi
személyiséggel rendelkezõ szervezeti egységének a támo-
gatását, amellyel az a) pontban meghatározott versenyzõ
vagy sportszakember tagsági, illetve szerzõdéses jogvi-
szonyban áll, és a sportszervezettel szemben a sportszövet-
ség a doppingszabályzatának megsértése miatt jogerõs
sportfegyelmi büntetést szab ki,

c) részben vagy egészben felfüggeszti, illetve – a meg-
határozott idõszakra vonatkozó támogatás esetén – vissza-
vonja annak a sportszövetségnek a támogatását, amelynek
a b) pontban meghatározott sportszervezet a tagja, illetve
amelynek versenyrendszerében részt vesz, és a sportszö-
vetség a Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testület
(a továbbiakban: NDKT) elnökének tájékoztatása szerint
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nem tesz eleget az NDKT doppingellenes tevékenységre
vonatkozó ajánlásainak, javaslatainak.

(2) Az (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott jog-
erõs büntetést kiszabó határozat 1 példányát a sportszövet-
ség a határozat jogerõre emelkedésétõl számított 5 napon
belül megküldi a miniszter részére.

(3) Az NDKT elnöke az (1) bekezdés c) pontjában fog-
laltakról szóló tájékoztatását a tudomásszerzéstõl számí-
tott 5 napon belül megküldi a miniszter részére.

(4) A támogatás – (1) bekezdés szerinti – teljes összegé-
nek felfüggesztésére, illetve visszavonására különösen az
alábbi esetekben van lehetõség,

a) ha a doppingszabályzat megsértése, a doppingelle-
nes feladatok teljesítésének elmulasztása kiemelt nemzet-
közi sporteseményen (például olimpia, paralimpia, világ-
bajnokság, Európa-bajnokság) történik,

b) ha a doppingvétséget a sportág utánpótláskorú ver-
senyzõinek sérelmére követik el,

c) ha a doppingvétséget a külön jogszabályban megha-
tározott anabolikus szerekkel, peptid hormonokkal (ennek
mimentikumaival és analógjaival) vagy antiösztrogén sze-
rekkel összefüggésben követik el.

4. §

(1) A támogatás visszavonásáról, illetve felfüggesztésé-
nek idõtartamáról, a visszafizetendõ támogatás összegérõl
a miniszter a (2)–(3) bekezdés figyelembevételével, a ha-
tározat vagy a tájékoztatás kézhezvételétõl számított 8 na-
pon belül dönt.

(2) A támogatás felfüggesztésének kezdõ idõpontja a tá-
mogatás felfüggesztésérõl szóló döntés meghozatalának
napja azzal, hogy a sportösztöndíj felfüggesztése esetén a
támogatás felfüggesztésének kezdõ idõpontja a felfüg-
gesztésrõl szóló döntést követõ hónap elsõ napja.

(3) A támogatás felfüggesztésének idõtartama
a) a 3. § (1) bekezdés a) pontja esetén nem lehet

hosszabb mint a versenyzõvel vagy sportszakemberrel
szemben kiszabott jogerõs döntésben meghatározott eltil-
tás büntetés idõtartama, más büntetés alkalmazása esetén
pedig legfeljebb 1 év,

b) a 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja esetén legfeljebb
1 év.

(4) A támogatás felfüggesztésének idõtartama alatt
sportcélú állami támogatás a sportág szakmai feladatainak
ellátásával összefüggésben – az (5) bekezdésben foglaltak
kivételével – nem nyújtható.

(5) A támogatás visszavonásáról vagy felfüggesztésérõl
való döntés nem veszélyeztetheti a sportszervezet vagy a
sportszövetség utánpótlás-nevelési feladatainak ellátását.

(6) A visszavont támogatást a kedvezményezett – a
visszavonásról szóló értesítés kézhezvételétõl számított
15 napon belül – a visszavonáskor érvényes jegybanki

alapkamat kétszeres mértékével növelt összegben köteles
visszafizetni az Önkormányzati és Területfejlesztési Mi-
nisztérium (a továbbiakban: ÖTM) 10023002–01009349–
50001006 számú fejezeti kezelésû elõirányzat felhaszná-
lási keretalszámlájára.

(7) A miniszter a támogatás visszavonásáról, illetve fel-
függesztésérõl a döntés meghozatalát követõ 5 napon belül
értesíti az NDKT-t, továbbá a 3. § (1) bekezdés c) pontja ese-
tén a Nemzeti Sporttanácsot. Ha a miniszter a támogatást a
3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak miatt füg-
geszti fel vagy a sportösztöndíj felfüggesztését kezdeménye-
zi, döntésérõl – annak meghozatalától számított 5 napon be-
lül – értesíti a Wesselényi Miklós Sportközalapítványt,
amely a (2) bekezdésben meghatározott idõponttól kezdõdõ-
en felfüggeszti a támogatás további folyósítását.

5. §

(1) A versenyzõk és a felkészülésüket segítõ sportszak-
emberek közvetlen központi költségvetési támogatásként
sportösztöndíjat, valamint eredményességi támogatást
kaphatnak.

(2) Az ÖTM közvetlenül, a külön jogszabályokban fog-
laltaknak megfelelõen folyósítja a Nemzet Sportolója
Címmel járó életjáradékot, valamint az olimpiai járadékot
az arra jogosultak részére.

6. §

(1) A miniszter az elõirányzatok terhére nyújtandó tá-
mogatást – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvényben (a továbbiakban: Áht.), valamint az államház-
tartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ámr.) foglaltaknak
megfelelõen – a kedvezményezettel kötött támogatási
szerzõdés alapján bocsátja rendelkezésre.

(2) A támogatási szerzõdés megkötésének feltétele,
hogy

a) a kedvezményezett a támogatóval korábban kötött
szerzõdésekben foglalt kötelezettségeinek a teljesítésérõl,
illetve részbeni teljesítésérõl szóló elszámolást a támogató
részére az elõírt határidõben benyújtja, és azt a támogató
elfogadja,

b) a kedvezményezettnek az államháztartás bármely al-
rendszerével szemben esedékessé vált és meg nem fizetett
köztartozása nem áll fenn, és errõl a kedvezményezett az
Áht.-ban meghatározottak szerint nyilatkozatot vagy az il-
letékes hatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi iga-
zolást nyújt be a támogató részére, továbbá hozzájárul ah-
hoz, hogy a támogató a nyilatkozat valóságtartalmának
igazolását kérje,

c) a kedvezményezettnek a miniszter által alapított gaz-
dálkodó szervezettel, a tulajdonosi irányítása alá tartozó
gazdasági társasággal, a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és
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Sportszolgáltató Intézettel (a továbbiakban: NUSI), vala-
mint a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban:
Stv.) szerinti sportközalapítvánnyal szemben esedékessé
vált és meg nem fizetett tartozása nem áll fenn,

d) a kedvezményezett vállalja, illetve igazolja, hogy a
külön jogszabályban foglalt doppingellenes feladatainak
eleget tesz,

e) a kedvezményezett az állami sportinformációs rend-
szer részére történõ adatszolgáltatási kötelezettségének a
külön jogszabályban foglaltaknak megfelelõen eleget tesz,

f) a kedvezményezett megfelel a rendezett munkaügyi
kapcsolatok Áht.-ban meghatározott követelményeinek,

g) a kedvezményezett hozzájárul a személyes adatai-
nak a miniszter által történõ kezeléséhez,

h) a kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy nem esik
a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szó-
ló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. és 8. §-ában foglalt kor-
látozás alá,

i) a kedvezményezett csatolja a pályázat, illetve kére-
lem tárgyát képezõ program bemutatását, célját, megneve-
zését, megvalósításának helyét, megvalósítási tervét, álta-
lános forgalmi adót is tartalmazó összköltségét, a vissza-
igényelhetõ általános forgalmi adó összegét, saját forrás
szükségessége esetén a saját forrás rendelkezésre állásá-
nak formáját és összegét, a megvalósítás pénzügyi fedeze-
tének megalapozását célzó egyéb pénzügyi források ren-
delkezésre bocsátására vonatkozó ígérvényeket, a megva-
lósítás és finanszírozás idõbeli ütemezését, valamint a be-
ruházást is tartalmazó program esetén az annak helyszí-
néül szolgáló ingatlan helyrajzi számát és 3 hónapnál nem
régebbi tulajdonilap-másolatának földhivatal által kiadott
eredeti példányát vagy másolatát (a továbbiakban: szak-
mai és költségterv),

j) építési beruházás támogatása esetén a kedvezménye-
zett benyújtja a jogerõs elvi építési engedélyt az ingatlan
tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával,
vagy a jogerõs építési engedélyt vagy a hatáskörrel és ille-
tékességgel rendelkezõ hatóság igazolását arról, hogy a
pályázatban, illetve kérelemben megjelölt beruházási te-
vékenység nem építésiengedély-köteles,

k) a kedvezményezett benyújtja az egyéb engedélykö-
teles tevékenységek esetén a jogerõs hatósági engedélye-
ket, igazolásokat,

l) a kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy mely
szervezetektõl kért a pályázatában, illetve kérelmében
megjelölt programhoz támogatást, valamint az elnyert tá-
mogatás összegérõl 8 napon belül tájékoztatja a kötelezett-
ségvállalót.

(3) A miniszter a támogatási szerzõdés megkötése érde-
kében a kedvezményezettõl az alábbi adatokat, valamint
dokumentumokat kéri be:

a) gazdasági társaság esetén: teljes – cégnyilvántartás
szerinti – cégnév, székhely, cégjegyzékszám, képviselõ
neve, adószám, bankszámlaszám, 30 napnál nem régebbi
cégkivonat, aláírási címpéldány;

b) egyéni vállalkozó esetén: név, székhely, vállalkozói
igazolvány száma, adószám, bankszámlaszám;

c) magánszemély esetén: név, anyja neve, lakcím, adó-
azonosító jel/adószám, bankszámlaszám;

d) egyéb jogi személy esetén: 30 napnál nem régebbi
igazolás a kedvezményezettet nyilvántartó szervezettõl
(bíróság, cégbíróság, közigazgatási szerv, gazdasági ka-
mara, ügyvédi kamara) a szervezet nyilvántartásban sze-
replõ adatairól, aláírási címpéldány;

e) a tervezett program szakmai és költségterve, a fel-
használás részletes leírása, kivéve a 22. § a)–e) pont alap-
ján nyújtott, valamint a mûködési célú támogatásokat;

f) a 22. § a)–e) pont alapján nyújtott támogatás esetén a
sportszövetség, sportszervezet költségvetése;

g) az azonnali beszedési megbízásra vonatkozó megha-
talmazás.

(4) Ha a támogatási döntés kedvezményezettjének mu-
lasztásából vagy neki felróható egyéb okból a támogatási
szerzõdés megkötésére a miniszter által a szerzõdéskötésre
meghatározott határidõ határnapjától számított 30 napon
belül nem kerül sor, a támogatási döntés hatályát veszti.

7. §

(1) A kedvezményezettnek nyújtott támogatás szerzõ-
déssel – a kedvezményezett és a miniszter szerzõdésében
foglalttal megegyezõ célra és feltételekkel – továbbadha-
tó, ha e rendelet és a támogatási szerzõdés azt lehetõvé te-
szi.

(2) A támogatás felhasználásával történõ elszámolást
számviteli bizonylatokkal alátámasztott módon – a (3) be-
kezdésben foglaltak figyelembevételével – az 1. melléklet
szerinti vagy a pályázatkezelõ által meghatározott nyom-
tatványon (a továbbiakban: összesített elszámolási táblá-
zat) kell benyújtani. A támogatás felhasználását igazoló
szakmai beszámolóhoz az összesített elszámolási tábláza-
tot is mellékelni kell. Az elszámolás során személyes adat
nem továbbítható.

(3) Ha a támogatás végsõ felhasználója nem a kedvez-
ményezett, akkor a kedvezményezett köteles a továbbadott
támogatásról a támogatottat az összesített elszámolási táb-
lázat szerint elszámoltatni, és azt a miniszternek megkül-
deni.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetekben az el-
számoltatás költségei a kedvezményezettet terhelik.

(5) Ha a támogatás részletekben történõ finanszírozás
keretében kerül biztosításra, a kedvezményezett a támoga-
tás összegével, utólagos elszámolás mellett, a támogatási
szerzõdésben meghatározott idõpontig köteles elszámolni.
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8. §

A támogatás rendeltetésszerû felhasználásának és elszá-
molásának ellenõrzését

a) a külön jogszabályban feljogosított szerv,
b) a miniszter közvetlenül vagy a NUSI útján, vagy
c) a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (a továb-

biakban: MAG Zrt.)
végzi, amelyek helyszíni ellenõrzést is tarthatnak.

A pályázati eljárásra vonatkozó külön szabályok

9. §

(1) Az elõirányzatok pályázat útján is felhasználhatóak.

(2) A pályázati rendszer keretében nyújtott támogatá-
sokkal kapcsolatosan a MAG Zrt. ellátja különösen a pá-
lyázati felhívásoknak honlapon történõ közzétételével, a
pályázati felhívásoknak és a támogatási döntéseknek az
elõkészítésével, a támogatási szerzõdések megkötésével,
módosításával, nyilvántartásával, a támogatási szerzõdé-
sek teljesítésének ellenõrzésével, valamint a tájékoztatás-
sal kapcsolatos feladatokat.

(3) A pályázati felhívást a pályázat benyújtási határnap-
ja elõtt legalább harminc nappal közzé kell tenni az ÖTM
honlapján.

(4) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
a) a pályázat tárgyát és kódját,
b) a pályázatot kiíró szerv megnevezését, címét,
c) a pályázati program célját és a megvalósítás forrását,
d) közremûködõ szerv igénybevétele esetén annak

megnevezését, címét,
e) a pályázat benyújtására jogosultak körét,
f) a benyújtandó pályázat kötelezõ elemeinek és a csa-

tolandó dokumentumok, nyilatkozatok megjelölését,
g) a pályázati, illetve regisztrációs díj (a továbbiakban:

pályázati díj) elõírása esetén annak mértékét, befizetésé-
nek módját, határidejét,

h) a szükséges saját forrás mértékét és formáját, a meg-
létének igazolására szolgáló dokumentumokat,

i) a pályázati dokumentumok elérhetõségét, igénylésé-
nek módját,

j) a pályázat benyújtásának módját, helyét és határ-
idejét,

k) a pályázat befogadásának feltételeit, a befogadásról
szóló döntés, illetve a lehetséges hiánypótlás határidejét,

l) a pályázat elbírálásának határidejét, az elbírálás
szempontrendszerét, valamint a döntéshozó megneve-
zését,

m) figyelmeztetést arról, hogy az elbírálás során a pá-
lyázatban igényeltnél alacsonyabb összegû támogatás is
megítélhetõ, valamint a csökkentett összegû támogatás
igénybevételének feltételeit,

n) a szerzõdéskötésre vonatkozó információkat, a tá-
mogatás szerzõdésszerû felhasználása érdekében szüksé-
ges biztosítékokat,

o) a támogatás igénybevételének módját, feltételeit,
p) a pályázat tárgya vagy az adott támogatási forma

szempontjából fontos, egyéb feltételeket.

(5) Ha a pályázati felhívás elõírja, a pályázó a pályá-
zat benyújtásakor pályázati díjat fizet. A pályázati díj
mértékét a pályázati felhívás határozza meg, legfeljebb
10 000 Ft összegben.

10. §

(1) A pályázatot a pályázati felhívásban megjelölt címre
postai, illetve elektronikus úton kell benyújtani.

(2) A pályázatnak a pályázati felhívásban megjelölt ada-
tokat, dokumentumokat kell tartalmaznia.

(3) Ha jogszabály, illetve a pályázati felhívás másként
nem rendelkezik, a pályázati felhívásnak nem megfelelõ,
hiányos pályázat esetében a pályázót a pályázat benyújtá-
sát követõ 8 napon belül hiánypótlásra kell felszólítani.
Hiánypótlásra csak egyszer, a felszólítás kézhezvételétõl
számított 8 napon belül van lehetõség, ennek elmulasztása
esetén igazolásnak nincs helye. A hiánypótlás ideje az el-
járási határidõkbe nem számít bele.

(4) Érvénytelen a pályázat, ha
a) azt a pályázati felhívás alapján pályázni nem jogo-

sult pályázó nyújtotta be,
b) a pályázat határidõn túl érkezett (a megadott határ-

idõt követõen adták postára),
c) a pályázati felhívás nem biztosít lehetõséget hiány-

pótlásra és a pályázat hiányosan került benyújtásra,
d) hiánypótlási felhívás esetén a pályázó nem vagy nem

megfelelõen pótolta a pályázat hiányosságait, illetve azt
nem határidõre teljesítette.

(5) Ha a pályázat érvénytelen, errõl az érvénytelenség
okának megjelölésével a pályázat, hiánypótlás beérkezés-
tõl számított 8 napon belül a pályázót értesíteni kell.

11. §

(1) A pályázat értékelésének és elbírálásának szempont-
jait a pályázati felhívás tartalmazza.

(2) A beérkezett pályázatokat – a jogszabályban, vala-
mint a pályázati felhívásban meghatározott formai és tar-
talmi feltételek meglétének ellenõrzését követõen – a bírá-
ló bizottság (a továbbiakban: bizottság) részére döntési ja-
vaslat megtétele céljából a MAG Zrt. készíti elõ.

(3) A bizottság a pályázatokkal kapcsolatos szakmai ál-
láspontját és döntési javaslatát a pályázat benyújtási határ-
idejétõl számított 60 napon belül a pályázati felhívásban
megjelölt elbírálási szempontok alapján alakítja ki.
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(4) A folyamatosan beadható pályázatokat a pályázati
felhívásban megjelölt határidõig kell elbírálni a pályázati
felhívásban foglalt eljárási rendnek megfelelõen.

(5) A bizottság tagjait és elnökét a miniszter jelöli ki. A
bizottság tagjai kötelesek írásban nyilatkozni arról, hogy
velük szemben nem áll fenn a közpénzekbõl nyújtott támo-
gatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tör-
vény szerinti összeférhetetlenség.

(6) A bizottságnak a döntési javaslat megtételének ré-
szeként a pályázatok értékelését és az értékelés legfonto-
sabb szempontjait tartalmazó jegyzõkönyvet kell készí-
teni.

(7) A pályázatra vonatkozó döntést legkésõbb a pályá-
zat benyújtási határnapjától számított 90 napon belül meg
kell hozni.

(8) A támogatási döntésrõl – a döntést követõ 8 napon
belül – a pályázót írásban értesíteni kell. A pályázó által
igényeltnél alacsonyabb mértékû támogatás is megítél-
hetõ. Csökkentett mértékû támogatás vagy elutasítás ese-
tén a döntés indokait is ismertetni kell.

(9) A döntésrõl történõ tájékoztatást követõen a pályázó
jogosult a pályázatra vonatkozóan az értékelõ lapban és a
bíráló bizottság jegyzõkönyvében foglaltakat megismerni.

(10) A támogatási döntéseket nyilvánosságra kell hozni.

12. §

A támogatási szerzõdéseket a támogatási döntésrõl szó-
ló értesítés kézhezvételét követõ 60 napon belül meg kell
kötni. Ha a szerzõdés megkötésére a kedvezményezett mu-
lasztásából e határidõn belül nem kerül sor, a támogatási
döntés hatályát veszti.

13. §

(1) A pályázó a pályázat elutasítása, csökkentett össz-
költséggel történõ támogatása vagy feltételekkel történõ
támogatása ellen jogszabálysértés vagy a pályázati kiírás
szerinti tájékoztatásban foglaltak megsértése esetén, a
döntés kézhezvételétõl számított 5 munkanapon belül, az
indokok megjelölésével panasszal élhet a pályázatot kiíró
szervnél.

(2) A panaszról a miniszter a beérkezésétõl számított
30 napon belül dönt, annak helyt ad vagy azt az indokok
megjelölésével elutasítja. A pályázatot kiíró szerv az elbí-
rálás határidejét egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal
meghosszabbíthatja. A pályázatot kiíró szerv az elbírálás
elhalasztásának tényérõl a panasz beérkezésétõl számított
30 napon belül tájékoztatja a pályázót.

14. §

(1) A program teljes költségvetésérõl, illetve ha a támo-
gatási szerzõdés részösszeg folyósítását engedélyezte, a
részköltségekrõl a támogatási szerzõdésben meghatározott
határidõn belül el kell számolni.

(2) A szakmai beszámolóban tájékoztatást kell nyújtani
a támogatónak – a támogatási szerzõdésben meghatározott
szakmai teljesítménymutatók szerint – a támogatott prog-
ram cél szerinti megvalósulásáról.

II. Fejezet

SPORTTEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA

Utánpótlás-nevelési feladatok

15. §

(1) A miniszter az „Utánpótlás-nevelési feladatok” elõ-
irányzat terhére támogatja a Sport XXI. Utánpótlás-neve-
lési programot (a továbbiakban: Sport XXI. program), a
sportiskolákat, az egyéb utánpótlás-nevelési feladatok el-
látását, valamint a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány
utánpótlás-nevelési feladatainak ellátásával összefüggés-
ben felmerülõ mûködési költségeket.

(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti elõirányzat ter-
hére biztosítja a fenntartó részére a Csanádi Árpád Általá-
nos Iskola és Gimnázium mûködtetésével kapcsolatos
költségeket.

16. §

(1) A Sport XXI. program koordinációs feladatai kere-
tében a NUSI a részére átadott összeget az alábbi célokra
fordítja:

a) a programban részt vevõ iskolák, sportiskolák,
sportegyesületek támogatása,

b) testnevelõk, edzõk és szervezõk díjazása,
c) sportesemények, versenyrendszerek támogatása,
d) a programhoz kapcsolódó mûködési kiadások támo-

gatása,
e) egységes informatikai rendszer mûködtetése, fej-

lesztése,
f) kommunikációs programok támogatása,
g) átfogó teljesítménymérési rendszer mûködtetésének

támogatása,
h) a program mûködtetéséhez kapcsolódó létesítmény-

szükségletek támogatása,
i) hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel tá-

mogatása,
j) eszközök és felszerelések beszerzésének támogatása,
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k) egyéb, a Sport XXI. program koordinációjával
összefüggõ feladatok támogatása.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a NUSI tovább-
adhatja a programban részt vevõ országos sportági szak-
szövetségek, sportszervezetek, ezek jogi személyiséggel
rendelkezõ szakosztálya, szervezeti egysége, valamint is-
kolák, sportiskolák részére.

17. §

(1) A miniszter a NUSI útján támogatja a közoktatásról
szóló törvény hatálya alá tartozó olyan sportiskolákat,
amelyek sportegyesülettel és országos sportági szakszö-
vetséggel, országos sportági szövetséggel kötött megálla-
podás alapján utánpótlás-nevelési feladatokat látnak el,
biztosítják a testnevelés tantárgy emelt szintû oktatását és
a NUSI által pályázat útján kiválasztott módszertani köz-
pontként mûködnek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás az alábbi célokra
fordítható:

a) a sportiskolákban használandó sportági sportnevelé-
si modultantervek elkészítése és akkreditációra történõ
elõkészítése,

b) a sportági sportnevelési modultantervek nyomtatott
és elektronikus formában történõ kiadása,

c) a sportági sportnevelési modultantervekhez kapcso-
lódó módszertani kézikönyvek nyomtatott és elektronikus
formában történõ kiadása,

d) a sportiskolai rendszer közoktatási intézménytípu-
saiban alkalmazandó sportpedagógiai és sportpszichológi-
ai koncepció kidolgozása,

e) a NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatósága és a helyi
önkormányzatok által együttesen kiválasztott kiemelt és
modelliskolák (referenciaiskolák), valamint a rendszerbe
folyamatosan bekapcsolódó intézmények és szakmai mû-
helyek munkája,

f) egyéb, a sportiskolák mûködésével összefüggõ fel-
adatok.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a NUSI a sport-
iskoláknak továbbadhatja.

(4) A miniszter a NUSI útján támogatja a versenyzõi él-
sportoló osztályokat mûködtetõ közoktatási intézménye-
ket, azok adott tanévi mûködési költségeit, a versenyzõk
kiegészítõ oktatását, vizsgára való felkészítését.

18. §

(1) A miniszter a NUSI útján támogathatja az egyéb
utánpótlás-nevelési feladatok ellátását az alábbiak tekinte-
tében:

a) Olimpiai Reménységek Versenyén (a továbbiakban:
ORV) történõ részvétel,

b) ORV magyarországi megrendezése,

c) sportegyesületek utánpótlás-nevelési mûhelyeinek
szakmai munkája,

d) a Héraklész Csillag Program megvalósítása.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a NUSI az or-
szágos sportági szakszövetségeknek, sportszervezetek-
nek, közoktatási intézményeknek és sportiskoláknak
továbbadhatja.

19. §

A miniszter az alábbi utánpótlás-nevelési feladatok ellá-
tásához támogatást nyújthat az országos sportági szakszö-
vetségek, sportszervezetek, közoktatási intézmények, va-
lamint a Magyar Olimpiai Bizottság (a továbbiakban:
MOB) részére:

a) a Duna Kupa versenysorozaton történõ részvétel, a
versenysorozat magyarországi rendezése,

b) kiemelt jelentõségû hazai rendezésû utánpótlás-
sportesemények rendezése,

c) egyéb, utánpótlás-neveléssel összefüggõ feladatok
ellátása.

Az iskolai, diák- és felsõoktatási sport támogatása

20. §

(1) A miniszter az iskolai, diák- és felsõoktatási sport
fejlesztése érdekében az „Iskolai, diák- és felsõoktatási
sport támogatása” elõirányzat terhére támogatja

a) a diáksport-, szabadidõsport-rendezvényeket és
programokat,

b) a diákolimpiai versenyrendszert,
c) a Magyar Diáksport Szövetség által delegált magyar

válogatott részvételét a Nemzetközi Iskolasport Szövetség
versenyein,

d) a felsõoktatási intézményekben tanulók országos
bajnokságát, valamint a Magyarországon megrendezésre
kerülõ egyetemi világbajnokságokat,

e) a felsõoktatási intézményekben mûködõ sportegye-
sületek mûhelyeit,

f) a Magyar Egyetemi és Fõiskolai Sportszövetség által
delegált magyar egyetemi válogatott részvételét a külföl-
dön megrendezésre kerülõ 2008. évi fõiskolai világbaj-
nokságokon,

g) a Magyar Testnevelõ Tanárok Országos Egyesületé-
nek az iskolai és diáksport támogatására, az iskolai testne-
velés színvonalának fejlesztésére irányuló törekvéseit, pá-
lyázatait,

h) a versenyzõi osztályokat mûködtetõ közoktatási in-
tézményeket, valamint a versenyzõi tagozatot mûködtetõ
felsõoktatási intézményeket,

i) a Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudo-
mányi Karát, valamint a testkulturális felsõoktatási képzés
szakmai munkáját,
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j) a Magyar Diáksport Szövetség, valamint a Magyar
Egyetemi és Fõiskolai Sportszövetség feladatainak ellátá-
sát,

k) egyéb, iskolai, diák- és felsõoktatási sporttal össze-
függõ feladatok ellátását.

(2) A Magyar Diáksport Szövetség, a Magyar Egyetemi
és Fõiskolai Sportszövetség, valamint a Magyar Testneve-
lõ Tanárok Országos Egyesülete az (1) bekezdés szerinti
támogatását a miniszterrel kötött szerzõdésben megjelölt
sportegyesületeteknek, sportiskoláknak és tagszervezetei-
nek továbbadhatja.

Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok

21. §

(1) A miniszter a „Sportegészségügyi, doppingellenes
feladatok” elõirányzat terhére támogatást nyújt az Orszá-
gos Sportegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OSEI)
alábbi sportegészségügyi szakmai feladatai ellátásához:

a) az egyes válogatott keretek mellett tevékenykedõ or-
vosok (keretorvosok), sportpszichológusok, masszõrök,
gyógytornászok tevékenységének szakmai felügyeleté-
hez, továbbá a gyógytornászok, sportpszichológusok,
masszõrök foglalkoztatásához,

b) a keretorvossal nem rendelkezõ válogatott keretek
sporttevékenységének támogatására szolgáló keretorvosi
csoport mûködtetéséhez,

c) a válogatott kerettagok szûrõvizsgálatainak elvégzé-
séhez, táplálkozási tanácsadáshoz,

d) sportgenomikai laboratórium mûködtetéséhez,
e) intézményi mûszeres fejlesztéshez, eszközbeszer-

zéshez,
f) sportegészségügyi kiadványok vásárlásához, megje-

lentetéséhez,
g) olimpiai központokban a sportorvosi ellátáshoz,
h) a sportegészségügy és a sportegészségügyi szakem-

berek tevékenysége keretében megelõzõ, felvilágosító, ne-
velõ, ellenõrzõ tevékenységhez,

i) egyéb, a sportegészségüggyel összefüggõ feladatok
ellátásához.

(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti elõirányzat ter-
hére támogatást nyújt az OSEI részére az olimpiai, para-
limpiai felkészüléssel összefüggõ sportegészségügyi fel-
adatai ellátásához, így különösen az egyes válogatott ke-
rettagok olimpiai, paralimpiai felkészülését segítõ sport-
pszichológusok, gyógytornászok, masszõrök és dietetiku-
sok foglalkoztatáshoz, az olimpiai, paralimpiai játékokra
történõ felkészüléshez kapcsolódó, ahhoz szükséges
gyógyszerek beszerzéséhez, továbbá a felkészülést köz-
vetlenül segítõ orvosi eszközök, mûszerek, gépek, beren-
dezések megvásárlásához.

(3) A miniszter az (1) bekezdés szerinti elõirányzat ter-
hére támogatást nyújthat a sportszövetségek részére a vá-

logatott kerettagok sporttevékenységével összefüggõ
sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatások igénybevéte-
léhez, így különösen sportágspecifikus eszközök, beren-
dezések, mûszerek vásárlásához, táplálkozási tanácsadás-
hoz, étrend-kiegészítõk, vitaminok vásárlásához.

(4) A miniszter az (1) bekezdés szerinti elõirányzat ter-
hére támogatást nyújt az alábbi doppingellenes feladatok
ellátásához:

a) a nyilvántartott vizsgálati csoport doppingellenõrzé-
séhez,

b) a nemzeti doppingellenes szervezet egyéb dopping-
ellenes feladatai ellátásához,

c) az NDKT és a Terápiás Alkalmazási Kivétel Bizott-
ság mûködéséhez,

d) a vonatkozó nemzetközi szerzõdésekbõl eredõ köte-
lezettségek teljesítéséhez,

e) egyéb, a doppingellenes tevékenységgel összefüggõ
feladatok ellátásához.

(5) Az (1) bekezdés szerinti elõirányzat terhére támoga-
tás nyújtható a doppingellenes tevékenységet végzõ szer-
vezetek részére doppingellenes feladataik ellátásához.

A versenysport támogatása

22. §

A miniszter a „Versenysport támogatása” elõirányzat
terhére támogatja

a) az olimpiai felkészülést, az országos sportági szak-
szövetségek és jogi személyiséggel rendelkezõ szervezeti
egységeik, valamint a sportszervezetek (mûhelyek) ezzel
összefüggõ szakmai feladatainak ellátását,

b) a paralimpiai felkészülést, a fogyatékosok sportszö-
vetségei és jogi személyiséggel rendelkezõ szervezeti egy-
ségeik, valamint a sportszervezetek (mûhelyek) ezzel
összefüggõ szakmai feladatainak ellátását,

c) az országos sportági szakszövetségek és az országos
sportági szövetségek mûködését és szakmai feladataik el-
látását,

d) a Nemzetközi Sportszövetségek Szövetségének
(a továbbiakban: AGFIS) világjátékokra való felkészülés
szakmai feladatainak ellátását,

e) a magyar sport olimpiai és paralimpiai eredményes-
sége alapján kiemelkedõ sportszervezetek, az Stv. alapján
közhasznú társaságként mûködõ sportiskolák mûködését
és szakmai feladataik ellátását,

f) a sportági stratégiai fejlesztési koncepciók megvaló-
sítását,

g) a sportszakemberek képzését, továbbképzését,
h) a Sportegyesületek Országos Szövetsége (a továb-

biakban: SOSZ) adminisztratív mûködését, szakmai fel-
adatainak ellátását,

i) a külön jogszabály szerinti kiemelt biztonsági kocká-
zatú sportrendezvények közfeladatként történõ biztosítá-
sához kapcsolódó feladatokat,
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j) a kiemelt hazai rendezésû sportesemények rendezését,
k) a versenysporttal összefüggõ egyéb feladatok ellá-

tását.

23. §

(1) A 22. § a)–e) pontjában meghatározott feladatokra
nyújtható támogatás összegére a MOB, a Nemzeti Sport-
szövetség (a továbbiakban: NSSZ), a Magyar Paralimpiai
Bizottság (a továbbiakban: MPB) és a SOSZ együttesen
tesznek javaslatot.

(2) A 22. § a) pontja esetén a támogatás felhasználására
és összegére a MOB tesz javaslatot.

(3) A 22. § b) pontja esetén a támogatás felhasználására
és összegére az MPB tesz javaslatot.

(4) A 22. § c) pontja esetében a támogatás felhasználá-
sára és összegére az NSSZ tesz javaslatot.

(5) A 22. § d) pontja esetén a támogatás felhasználására
és összegére az NSSZ tesz javaslatot.

(6) A 22. § e) pontja esetében a támogatás felhasználá-
sára és összegére a SOSZ tesz javaslatot.

24. §

(1) A 22. § a), b) és d) pontja alapján folyósított támoga-
tás tekintetében

a) a hazai és külföldi versenyen és edzõtáborokban va-
ló részvétellel,

b) versenyrendezéssel (beleértve a jogdíjakat is) és más
szakmai programok rendezésével,

c) sportdiplomáciai feladatokkal,
d) sportegészségügyi ellátással (különösen válogatott

vagy olimpiai, paralimpiai kerettagok sporttevékenységé-
vel összefüggõ sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatá-
sok, táplálkozási tanácsadás, sportegészségügyi eszközök,
mûszerek, gyógyszerek, étrend-kiegészítõk, vitaminok vá-
sárlása),

e) doppingellenes tevékenységgel,
f) sportfelszerelés, sporteszközök, sportágspecifikus

technikai eszközök, a sporttevékenységhez közvetlenül
kapcsolódó sportruházat biztosításával, valamint a sport-
tevékenységbe bevont állatokkal összefüggõ költségek,
továbbá

g) a támogatás legfeljebb 30%-áig a munkaviszonyban,
valamint a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
foglalkoztatott sportszakemberek juttatásai és a munka-
adókat terhelõ járulékok
számolhatóak el.

(2) A 22. § c) és e) pontja alapján folyósított támogatás
tekintetében kiadásként az (1) bekezdésben meghatározott
kiadások mellett

a) a nemzeti és nemzetközi szervezetek tagdíjai, re-
gisztrációs és licencdíjak,

b) a sportszövetségi, sportegyesületi iroda mûködésé-
vel kapcsolatos költségek,

c) a sporttevékenységgel közvetlenül összefüggõ szak-
mai, kommunikációs és marketing kiadványok megjelen-
tetésének költségei,

d) a támogatás legfeljebb 30%-áig a személyi juttatá-
sok és a munkaadót terhelõ járulékok,

e) legfeljebb havonta 100 000 Ft értékben a sportszö-
vetség, sportszervezet mûködésével, sporttevékenységé-
vel kapcsolatos belföldi utazási költségek,

f) évente legfeljebb 1 200 000 Ft értékben a gazdasági
vezetéssel, könyveléssel kapcsolatos költségek
számolhatóak el.

(3) A 22. § c) pontja alapján támogatásban részesülõ or-
szágos sportági szakszövetség, országos sportági szövet-
ség a támogatást az Stv.-ben, valamint az alapszabályában
meghatározott feladatokra köteles fordítani. A támogatási
javaslat meghatározásakor az NSSZ az országos sportági
szakszövetségek, országos sportági szövetségek által a ré-
szére megküldött alábbi adatokat veszi figyelembe:

a) a 2. mellékletben meghatározott pontértéktáblázat
alapján kiszámított sportági eredményességi pontszám
nem 0,

b) a sportágban kiadott belföldi versenyengedélyek
száma több mint 500,

c) a szövetségi tagszervezetek száma több mint 20.

(4) Ha az országos sportági szakszövetség, országos
sportági szövetség a (3) bekezdésben meghatározott felté-
telek közül legalább kettõnek nem felel meg, a 22. §
c) pontja szerinti támogatása nem lehet több mint
1 500 000 Ft.

(5) Ha az országos sportági szakszövetség, országos
sportági szövetség a (3) bekezdésben meghatározott felté-
telek közül legalább kettõnek megfelel, a támogatási ja-
vaslat meghatározásakor a 23. § (1) bekezdésében megha-
tározott szervezetek az országos sportági szakszövetsé-
gek, országos sportági szövetségek által a részükre meg-
küldött alábbi adatokat veszik figyelembe:

a) a 22. § c) pontjában foglaltak támogatására rendel-
kezésre álló összeg legfeljebb 5%-a pályázati keretként el-
különíthetõ, a megmaradt összeg 25%-ának felosztása a
2. mellékletben meghatározott pontértéktáblázat alapján
kiszámított sportági eredményességi pontszám alapján tör-
ténik;

b) a 22. § c) pontjában foglaltak támogatására rendel-
kezésre álló összeg pályázati kerete mellett megmaradó
összeg 75%-ának felosztása az alábbi adatok alapján törté-
nik, a megjelölt arányban:

ba) a sportszövetség által fizetendõ nemzetközi tagdí-
jak 1-es szorzóval,

bb) a sportágban kiadott belföldi versenyengedélyek
száma 4-es szorzóval,
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bc) a sportszövetségi tagszervezetek száma 4-es szor-
zóval,

bd) a sportszövetség közgyûlése által elfogadott mér-
leg szerinti éves költségvetés 1-es szorzóval,

be) a sportági tradíciók (a magyar sportszövetség meg-
alakulásának éve) 3-as szorzóval,

bf) egyéb, elõre nem számszerûsíthetõ szempontok, az-
az a sportág szállítási igénye 2-es szorzóval, pályaigénye
2-es szorzóval, technikai igényei és állatok bevonásának
igénye 4-es szorzóval, edzõpartner bevonásának igénye
4-es szorzóval, nõi és férfi szakágai 6-os szorzóval, olim-
piai és nem olimpiai szakágak száma 6-os szorzóval.

(6) A 22. § c) pontjában foglaltak támogatására rendel-
kezésre álló összeg – részére szerzõdéssel átadott – pályá-
zati keretének felhasználásáról az NSSZ gondoskodik. A
pályázati felhívás kiírásában, valamint a beérkezett pályá-
zatok értékelésében a miniszter részt vesz. A pályázati fel-
hívást, a támogatásban részesülõ pályázók névsorát, vala-
mint támogatásaik összegét az NSSZ hivatalos honlapján
jelenteti meg. A nyertes pályázók részére a támogatást az
NSSZ szerzõdéssel továbbadja.

(7) A 22. § a) pontja alapján a miniszter az olimpiai
sportágak felnõtt és a felnõtt alatti két utánpótlás-korosztá-
lyának nemzetközi eredményessége alapján – az illetékes
országos sportági szakszövetségnek a felkészülés szakmai
feladataira vonatkozó javaslata figyelembevételével – tá-
mogatást nyújt olimpiai kerettagok felkészítését végzõ
sportszervezetek, jogi személyiséggel rendelkezõ szak-
osztályok, sportegyesületi mûhelyek részére.

(8) A 22. § b) pontjában foglaltak támogatására rendel-
kezésre álló összegbõl a paralimpiai mozgalom nemzetkö-
zi versenyrendszerével összefüggõ feladatok ellátásához
is nyújtható támogatás, amelynek felhasználásáról az
MPB gondoskodik.

25. §

A miniszter a „Versenysport támogatása” elõirányzat
terhére támogatást nyújt a külön jogszabály szerinti ki-
emelt biztonsági kockázatú sportrendezvények közfel-
adatként történõ rendõri biztosításához, a Sportrendezvé-
nyeket Biztonsági Szempontból Minõsítõ Szakértõi Bi-
zottság mûködéséhez, valamint a sportrendezvények biz-
tonságával kapcsolatos szakmai kiadványok megjelente-
téséhez.

26. §

(1) A miniszter a „Versenysport támogatása” elõirány-
zat terhére a 26–31. § alapján támogatást nyújt a sportszö-
vetség részére a kiemelt hazai rendezésû sportesemények
rendezésével összefüggõ költségek legfeljebb 50%-ának
fedezetéhez.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás esetében – az
egyes sportágakra irányadó különbözõ elnevezésekre is
figyelemmel – sportrendezvénynek minõsül:

a) a felnõtt és az az alatti elsõ korosztály világbajnok-
sága,

b) a felnõtt és az az alatti elsõ korosztály Európa-baj-
noksága,

c) a felnõtt Világkupa (az adott sportág nemzetközi
szövetsége által az éves versenynaptárban Világkupaként
meghatározott verseny).

(3) Felnõtt Világkupa megrendezéséhez sportáganként
legfeljebb 2 évente nyújtható támogatás.

(4) A miniszter az (1) bekezdés szerinti elõirányzat ter-
hére támogatást nyújthat a sportszövetség részére a 2008.
évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok hazai rendezésû,
olimpiai kvalifikációs sporteseményeinek rendezésével
összefüggõ költségek legfeljebb 50%-ának fedezetéhez.

27. §

(1) A sportrendezvény rendezési jogára vonatkozó pá-
lyázat benyújtását legalább 45 nappal megelõzõen a sport-
szövetség a sportrendezvény megrendezésének szándékát
és az elõirányzatból való támogatás iránti igényét tartal-
mazó regisztrációs kérelmet nyújt be a miniszter részére. A
regisztrációs kérelmet a 3. melléklet szerinti – az ÖTM ál-
tal internetes honlapján is közzétett – nyomtatványon kell
postai és elektronikus úton megküldeni.

(2) A miniszter a regisztrációs kérelmet annak kézhez-
vételétõl számított 30 napon belül elbírálja, dönt annak
nyilvántartásba vételérõl vagy elutasításáról, amelyrõl a
sportszövetséget értesíti. Ha a regisztrációs kérelem kiegé-
szítésre vagy kijavításra szorul, azt a miniszter a hiányok
megjelölése mellett hiánypótlás végett a kérelmezõ sport-
szövetségnek legfeljebb 15 napos határidõ kitûzésével
visszaküldi.

(3) A miniszter elutasítja a regisztrációs kérelem nyil-
vántartásba vételét, ha

a) nem a jogosult nyújtotta be, vagy
b) nem a 26. § szerinti sportrendezvény megrendezésé-

nek szándékát tartalmazza, vagy
c) a regisztrációs kérelem a sportszövetség hibájából

hiányosan került benyújtásra, és a hiánypótlás is ered-
ménytelen volt.

(4) Ha a sportrendezvény rendezési jogára vonatkozó
pályázathoz az Stv. 50. § (3) bekezdés b) pontjában meg-
határozott garanciavállalás, illetve a Kormány döntését
igénylõ létesítményfejlesztés, beruházás, eszközbeszerzés
szükséges, a regisztrációs kérelem a Kormány fentiekre
vonatkozó döntését követõen vehetõ nyilvántartásba.

(5) A regisztrációs kérelem nyilvántartásba vétele a mi-
niszter részére fizetésikötelezettség-vállalást nem jelent.
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(6) A 26. § szerinti elõirányzatból kizárólag annak a
sportszövetségnek nyújtható támogatás, amelynek az adott
sportrendezvényre vonatkozó regisztrációs kérelmét a mi-
niszter nyilvántartásba vette.

28. §

(1) A sportrendezvény rendezési jogának elnyerése ese-
tén a sportszövetség támogatási kérelmet nyújthat be – leg-
késõbb a sportrendezvény idõpontját megelõzõ év május
31-ig – a miniszter részére. A támogatási kérelmet a
4. melléklet szerinti – az ÖTM által internetes honlapján is
közzétett – nyomtatványon kell postai és elektronikus úton
megküldeni.

(2) Ha a sportrendezvény rendezési jogára vonatkozó
pályázat az (1) bekezdés szerinti határidõ lejártát követõen
kerül kiírásra, a miniszter eltekinthet a 27. §-ban meghatá-
rozott követelményektõl, és a támogatási kérelem az
(1) bekezdés szerinti határidõt követõen is benyújtható.

29. §

(1) A miniszter a beérkezett támogatási kérelmek alap-
ján dönt a támogatásban részesíthetõ sportszövetségek kö-
rérõl.

(2) A tárgyévre vonatkozó támogatásról való döntés so-
rán az alábbi szempontokra kell figyelemmel lenni:

a) a sportrendezvény hazai megrendezésének eredmé-
nyességi, kvalifikációs, sportdiplomáciai szerepe,

b) a sportrendezvényen részt vevõ országok, sportolók,
nézõk várható száma,

c) a sportrendezvény közvetítésének a Magyar Köztár-
saság nemzetközi megítélésére gyakorolt hatása,

d) a sportrendezvénnyel összefüggõ létesítményfej-
lesztés, beruházás sportágfejlesztési és sportpolitikai, va-
lamint gazdaságösztönzõ hatása,

e) a sportrendezvénnyel összefüggõ létesítményfej-
lesztéshez, beruházáshoz rendelkezésre álló költségvetési,
önkormányzati és egyéb források,

f) a sportrendezvény, valamint az azzal összefüggõ lé-
tesítményfejlesztés, beruházás hosszú távú – költségvetési
éven áthúzódó – hatása,

g) a sportrendezvénnyel összefüggõ létesítményfej-
lesztéshez kapcsolódó egyéb sportcélú állami támogatási
igény,

h) a sportrendezvénnyel összefüggõ létesítményfej-
lesztés a nyári olimpiai és paralimpiai játékok Magyaror-
szágon történõ megrendezésével is összefüggõ összetett-
sége, jelentõsége,

i) a sportrendezvény megrendezésébõl származó eset-
leges nyereség,

j) a sportrendezvény várható hatása a sportág további
fejlõdésére,

k) a sportrendezvény évének eseménynaptára,
l) a fogyatékosok társadalmi integrációjára gyakorolt

hatása.

30. §

A 26. § szerinti támogatás esetén – a 6. §-ban meghatá-
rozottak mellett – a szerzõdés megkötésének további felté-
telei:

a) a sportszövetség lehetõvé teszi, hogy a szerzõdés
megkötésétõl a támogatás felhasználásával történõ elszá-
molásig a miniszter képviselõje tanácskozási joggal részt
vehessen a szervezõ bizottság munkájában,

b) a sportszövetség – az elnöksége által jóváhagyott –
költségvetést készít, amely alapján meghatározásra kerül,
hogy a miniszter által nyújtott támogatás milyen rendezési
költségekhez használható fel.

31. §

A sportszövetség a támogatási szerzõdésben megállapí-
tott elszámolási határidõig a miniszter részére köteles
megküldeni a sportrendezvény szakmai értékelését is.

A 2008. évi Pekingi Olimpián és Paralimpián való
részvétel támogatása

32. §

A miniszter a „2008. évi Pekingi Olimpián és Paralim-
pián való részvétel támogatása” elõirányzat terhére a
MOB, valamint az MPB útján támogatja a magyar olim-
piai és paralimpiai keret olimpiai és paralimpiai részvé-
telét.

Sportági szakszövetségek olimpiai felkészüléssel
összefüggõ támogatása

33. §

(1) A miniszter a „Sportági szakszövetségek olimpiai
felkészüléssel összefüggõ támogatása” elõirányzat terhére
támogatja az olimpiai és paralimpiai felkészülést, az orszá-
gos sportági szakszövetségek és jogi személyiséggel ren-
delkezõ szervezeti egységeik, valamint a sportszervezetek
(mûhelyek) ezzel összefüggõ szakmai feladatainak ellá-
tását.

(2) Az (1) bekezdés alapján folyósított támogatás tekin-
tetében

a) a hazai és külföldi versenyen és edzõtáborokban
való részvétellel,

b) versenyrendezéssel (beleértve a jogdíjakat is) és más
szakmai programok rendezésével,
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c) sportdiplomáciai feladatokkal,
d) sportegészségügyi ellátással (különösen válogatott

vagy olimpiai, paralimpiai kerettagok sporttevékenységé-
vel összefüggõ sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatá-
sok, táplálkozási tanácsadás, gyógyszerek, étrend-kiegé-
szítõk, vitaminok vásárlása),

e) doppingellenes tevékenységgel,
f) sportfelszerelés és sporteszközök biztosításával

összefüggõ költségek, valamint
g) a támogatás legfeljebb 30%-áig a munkaviszonyban,

valamint a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
foglalkoztatott sportszakemberek juttatásai és a munka-
adókat terhelõ járulékok
számolhatóak el.

(3) A miniszter a „Sportági szakszövetségek olimpiai
felkészüléssel összefüggõ támogatása” elõirányzat terhére
támogatást nyújt az olimpiai kerettag sportolók, valamint a
felkészítésükben közremûködõ sportszakemberek részére
sportösztöndíj biztosításához.

(4) A miniszter a „Sportági szakszövetségek olimpiai
felkészüléssel összefüggõ támogatása” elõirányzat terhére
támogatást nyújt továbbá a nemzeti válogatottak olimpiai
felkészülését szolgáló, állami tulajdonú sportlétesítmé-
nyek fejlesztéséhez, korszerûsítéséhez.

Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

34. §

A miniszter a „Sportteljesítmények elismerése, megbe-
csülése” elõirányzat terhére az alábbi célokat támogatja:

a) a Nemzet Sportolója Címmel járó járadék folyósí-
tása,

b) az olimpiai járadék folyósítása,
c) a sportszakmai elismerésekkel, elõállításukkal, át-

adásukkal kapcsolatos költségek biztosítása,
d) eredményességi támogatás a 35–38. § alapján, a

Wesselényi Miklós Sportközalapítványon keresztül,
e) a Mezõ Ferenc Sportközalapítvány mûködése, az

alapító okiratban foglalt feladatainak ellátása.

35. §

(1) A miniszter eredményességi támogatásban kizárólag
az NSSZ-ben, a MOB-ban vagy az MPB-ben tagsággal
rendelkezõ országos sportági szakszövetség, országos
sportági szövetség olimpiai sportág olimpiai és nem olim-
piai versenyszámaiban, a paralimpiai versenyrendszerben,
valamint az AGFIS Világjátékok versenyszámaiban
1–3. helyezést elért versenyzõit, valamint e versenyzõk
felkészülését segítõ sportszakembereket részesítheti.

(2) A támogatandó személyekre az országos sportági
szakszövetség, az országos sportági szövetség, paralim-

piai sportágak esetében az MPB tesz javaslatot. Az orszá-
gos sportági szakszövetségnek, az országos sportági szö-
vetségnek, az MPB-nek az elsõ javaslattétel alkalmával a
javaslathoz csatolnia kell az éves versenynaptárat, a továb-
biakban az adott verseny teljes – minden versenyszámot
tartalmazó – jegyzõkönyvét, a kvalifikációs, illetve selej-
tezõ versenyek jegyzõkönyvét, valamint a versenyzõ és a
sportszakember nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a sze-
mélyes adatainak a miniszter által történõ kezeléséhez. A
miniszter a javaslatok alapján határozza meg a támogatan-
dók névsorát.

(3) Javaslatot csak az az országos sportági szakszövet-
ség, országos sportági szövetség tehet, amely a központi
költségvetési támogatás felhasználására és elszámolására
vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinek eleget tett.

36. §

(1) Eredményességi támogatás – a (2)–(3) bekezdésben
foglaltak szerint – kizárólag a 2007–2008. évi sportági
versenynaptárban szereplõ, a 35. § (1) bekezdésében meg-
határozott sporteseményen 1–3. helyezést elért verseny-
zõk és a felkészülésüket segítõ sportszakemberek részére
állapítható meg, a 2. mellékletben meghatározottak alap-
ján.

(2) Egy sportágban nemenként egy felnõtt és egy, a
sportági szövetség által megjelölt utánpótlás-korosztály
versenyzõi és a felkészítésüket segítõ sportszakemberek,
paralimpiai sportágakban nemenként a felnõtt korosztály
versenyzõi és a felkészülésüket segítõ sportszakemberek
részesíthetõk eredményességi támogatásban.

(3) További egy, a sportági szövetség által megjelölt
utánpótlás-korosztályban a versenyzõ eredményei alapján
kizárólag a sportolót felkészítõ sportszakember részesíthe-
tõ támogatásban.

37. §

(1) Azokban a sportágakban, amelyekben az összetett
eredmény mellett a részteljesítményeket is értékelik, az or-
szágos sportági szakszövetségnek, országos sportági szö-
vetségnek, MPB-nek a versenyzõ azon eredményét kell fi-
gyelembe vennie, amely alapján magasabb összegû támo-
gatásban részesíthetõ.

(2) Azokban az olimpiai vagy az AGFIS Világjátéko-
kon szereplõ sportágakban, amelyekben hivatalos világ-
bajnokság, illetve Európa-bajnokság keretén belül olim-
piai vagy világjátékok-versenyszámokat nem olimpiai
vagy nem az AGFIS által Világjátékokra elõírt körülmé-
nyek között rendeznek meg, eredményességi támogatás az
olimpiai sportágak nem olimpiai versenyszámainak meg-
felelõen nyújtható.
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(3) Az egyéni sportágak azon csapatversenyszámaiban,
amelyekben a csapateredményt az egyéni eredmények
alapján állapítják meg, eredményességi támogatás nem
nyújtható abban az esetben sem, ha az egyéni eredmény
sem támogatható.

(4) A versenyzõ eredményességi támogatásának meg-
határozásánál a 2. melléklet szerinti pontértéktáblázat

a) 1. pontját úgy kell alkalmazni, hogy a megjegyzés-
ben szereplõ szorzók nem vehetõek figyelembe,

b) 4. pontját úgy kell alkalmazni, hogy páros verseny-
számban a 2-es szorzót nem kell használni,

c) 4. pontját egyéni sportág csapatversenyszámaiban és
csapatsportágaknál úgy kell alkalmazni, hogy csak a
0,5 szorzóval kell számolni,

d) 7. pontját nem kell figyelembe venni.

(5) A versenyzõ eredményességi támogatásának meg-
határozásánál egy eredményességi pont értéke nettó
11 000 Ft. Ha az eredményességi támogatás a nettó
11 000 Ft-ot nem éri el, a támogatás a versenyzõnek nem
fizethetõ ki.

(6) Csapatsportágak esetében a javaslattevõ szervezet
az egyes versenyzõk eredményességi támogatására eltérõ
javaslatot tehet, amelynek azonban meg kell felelnie az
(5) bekezdésben foglaltaknak.

38. §

(1) A versenyzõk felkészülését segítõ sportszakembe-
rek részére megállapított eredményességi támogatások
összege (a továbbiakban: sportszakemberi támogatási ke-
ret) – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem
haladhatja meg a sportágban a versenyzõknek nyújtott
eredményességi támogatások összegének 50%-át. A sport-
szakember támogatása nem lehet több mint az adott verse-
nyen legjobb eredményt elért versenyzõ támogatása, és
nem lehet kevesebb mint 11 000 Ft.

(2) A sportági eredményesség alapján megállapított
sportszakemberi támogatási keret összegérõl a miniszter
tájékoztatja az országos sportági szakszövetséget, orszá-
gos sportági szövetséget, valamint paralimpiai sportágak
esetében az MPB-t.

(3) A sportszakemberi támogatási keret a versenyzõk-
nek nyújtott eredményességi támogatások összegének

a) duatlon és triatlon sportágakban a 70%-át,

b) öttusa sportágban a 90%-át

nem haladhatja meg.

(4) A versenyzõ és a felkészülését segítõ sportszakem-
ber részére is egy-egy jogcímen állapítható meg támo-
gatás.

39. §

A miniszter a „Sportteljesítmények elismerése, meg-
becsülése” elõirányzat terhére nyújt támogatást a Mezõ
Ferenc Sportközalapítvány mûködéséhez, valamint a Me-
zõ Ferenc Sportközalapítványon keresztül a nyugdíjas
olimpiai és világbajnoki érmes sportolók, azok özvegyei, a
kiemelkedõ sporteredmények elérésében közremûködõ
nyugdíjas sportszakemberek részére, valamint az „Ezüst-
gerely” mûvészeti pályázathoz.

Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása

40. §

A miniszter a „Kiemelt nemzetközi sportesemények tá-
mogatása” elõirányzat terhére támogatja a Forma–1 Ma-
gyar Nagydíj megrendezését, valamint egyéb kiemelt
nemzetközi sportesemények elõkészítésével, megvalósítá-
sával összefüggõ feladatokat. A támogatás a Hungaroring
Sport Zrt. által fizetendõ rendezõi jogdíjra is fordítható.

A Nemzeti Sporttanács támogatása

41. §

A miniszter a „Nemzeti Sporttanács támogatása” elõ-
irányzat terhére a Nemzeti Sporttanács mûködési költsé-
geihez nyújt támogatást.

A Wesselényi Miklós Sportközalapítvány mûködési
támogatása

42. §

A miniszter a „Wesselényi Miklós Sportközalapítvány
mûködési támogatása” elõirányzat terhére biztosítja a köz-
alapítvány alapító okiratában foglalt feladatok ellátásával
kapcsolatos mûködési költségeket.

A szabadidõsport támogatása

43. §

(1) A miniszter a szabadidõsport fejlesztése érdekében a
„Szabadidõsport támogatása” elõirányzat terhére támo-
gatja

a) a kiemelkedõ szabadidõsport rendezvényeket,
b) a nõk és családok sportjának fejlesztését,
c) a hátrányos helyzetûek sporttevékenységét,
d) az idõsek sportját,
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e) a szabadidõsportot népszerûsítõ kommunikációs te-
vékenységet,

f) a szabadidõsporttal kapcsolatos kutatásokat,
g) a Nemzeti Szabadidõsport Szövetség (a továbbiak-

ban: NSZSZ), valamint tagszervezetei szakmai program-
jának megvalósítását,

h) a Magyarországi Éjféli Sportbajnokságok Egyesület
Holdsugár programjának megvalósítását,

i) szabadidõsport programok céljára is szolgáló létesít-
mények mûködését, igénybevételét,

j) egyéb, az egészséges életmód terjesztésével, a sza-
badidõsport, az iskolai, diák- és felsõoktatási sport fejlesz-
tésével összefüggõ programok, feladatok ellátását.

(2) A Magyarországi Éjféli Sportbajnokságok Egyesü-
let az (1) bekezdés h) pontja szerinti támogatását a minisz-
terrel kötött szerzõdésben megjelölt, a Holdsugár Prog-
ramban részt vevõ jogi személyek részére a Program meg-
valósítása céljából továbbadhatja.

44. §

(1) A miniszter a „Szabadidõsport támogatása” elõ-
irányzat terhére támogatja valamennyi megyei (fõvárosi),
valamint megyei jogú városi önkormányzat önként vállalt
sportcélú feladatainak ellátása körében

a) az iskolai, diák- és szabadidõsport feladatok ellátá-
sát,

b) a területi amatõr versenyrendszer mûködtetését,
c) a statisztikai elemzések készítésével, oktatással,

képzéssel (továbbképzéssel) összefüggõ feladatok ellátá-
sát, szakmai programok lebonyolítását, kiadványok elké-
szítését, továbbá sporttevékenységgel kapcsolatos szak-
mai ismeretek terjesztését,

d) a fogyatékosok helyi szabadidõsportjának, valamint
a fogyatékosok diáksportjának fejlesztését,

e) az egyéb, megyei (fõvárosi), valamint megyei jogú
városi önkormányzat önként vállalt sportcélú feladatainak
ellátását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a megyei (fõvá-
rosi), valamint megyei jogú városi önkormányzat a sport-
szövetség jogi személyiséggel rendelkezõ – az önkor-
mányzat területén mûködõ – területi szervezeti egységé-
nek és sportszervezetnek továbbadhatja.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti feladatok ellátása
a megyei (fõvárosi) önkormányzatok, valamint a megyei
jogú városok országos érdekképviseleti szerve, továbbá
többcélú kistérségi társulások útján is támogatható, ha a
sportfeladatok ellátása a társulási megállapodásban szere-
pel.

(4) A miniszter a „Szabadidõsport támogatása” elõ-
irányzat terhére támogatást nyújt – az NSZSZ javaslatának
figyelembevételével – az NSZSZ tagszervezetei mûködési
költségeinek fedezetére.

A sport népszerûsítésével összefüggõ kiadások

45. §

A miniszter a „Sport népszerûsítésével összefüggõ ki-
adások” elõirányzat terhére biztosítja a sport, az egészsé-
ges, mozgásgazdag életmód, a fizikai aktivitás népszerûsí-
tésével összefüggõ kommunikációs, marketing tevékeny-
séget, tájékoztató rendezvényeket, programokat, kiadvá-
nyok megjelentetését.

Sportköztestületek mûködési támogatása

46. §

A miniszter a „Sportköztestületek mûködési támogatá-
sa” elõirányzat terhére nyújt támogatást a MOB, az MPB,
az NSSZ, az NSZSZ, valamint a Fogyatékosok Nemzeti
Sportszövetsége (a továbbiakban: FONESZ) adminisztra-
tív mûködéséhez, szakmai feladatainak ellátásához.

Egészségjavítást célzó sporttevékenység
(szabadidõsport- és diáksport programok támogatása)

47. §

A miniszter az egészségjavítást célzó sporttevékenység
fejlesztése érdekében az „Egészségjavítást célzó sportte-
vékenység (szabadidõsport- és diáksport programok támo-
gatása)” elõirányzat terhére támogatást nyújt a szabadidõ-
sport és a diáksport területén, különösen a lakosság egész-
ségügyi helyzetének javítása, a rekreációs sport növelése
és népszerûsítése, az egészséges, mozgásgazdag életmód,
a fizikai aktivitás és ezek elõnyei iránti figyelem széles kö-
rû felkeltése érdekében. A támogatásról a Wesselényi
Miklós Sportközalapítvány – alapító okiratában foglalt
feladatainak ellátása érdekében – pályázat keretében dönt.

Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok
mûködtetése és projektjei

48. §

A miniszter a „Stratégiai és sporttudományi innovációs
folyamatok mûködtetése és projektjei” elõirányzat terhére
támogatja

a) a sportszakmai képesítések modul rendszerû szak-
mai és vizsgakövetelményein alapuló központi program-
jai, oktatási segédletei, valamint a szakmai vizsga szóbeli
és írásbeli tételeinek kidolgozását és kiadását,

b) továbbképzések szervezését, szakmai ismeretek ter-
jesztését,
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c) szakmai-módszertani anyagok készítését és korsze-
rûsítését, digitalizálását,

d) a szakképzési szakértõk részére igazolvány elkészít-
tetését,

e) a Magyar Sporttudományi Társaság, a Magyar
Edzõk Társasága, a sporttudomány területén mûködõ
egyéb szervezetek mûködését, valamint a sporttudo-
mánnyal kapcsolatos szakmai feladataik ellátását,

f) a sportinformációs rendszerek kialakításával, mû-
ködtetésével, modulszerû továbbfejlesztésével kapcsola-
tos feladatokat, szakértõi tevékenységet,

g) sport chipkártya-rendszer elõkészítését,
h) a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló

65/2007. (VI. 27.) OGY határozattal és az egészséges élet-
mód terjesztésével, a sporttudomány, az utánpótlás-neve-
lés, a szabadidõsport, az iskolai és diáksport fejlesztésével,
valamint a területi – különösen a kistérségi – sportfelada-
tok ellátásának segítésével összefüggõ programokat, infra-
strukturális és eszközfejlesztéseket,

i) a tudományos és kutatási tevékenységet,
j) a tanulmányok, hatástanulmányok elkészítését,
k) a konferenciák és rendezvények szervezését.

A fogyatékkal élõk sportjának támogatása

49. §

(1) A miniszter a fogyatékosok sportjának fejlesztése
érdekében a „Fogyatékkal élõk sportjának támogatása”
elõirányzat terhére támogatja

a) a fogyatékosok sportjában megyei szinten vala-
mennyi fogyatékossági ágban és több sportágban – a fo-
gyatékosok sportja területén – mûködõ sportszövetség,
sportszervezet mûködését, szakmai programjait,

b) a fogyatékosok sportjának fejlesztését szolgáló
sportegészségügyi és sporttudományos programokat,

c) a sport által megvalósuló integrációt elõsegítõ prog-
ramokat,

d) a sportrehabilitációs programokat,
e) a fogyatékos gyerekek tanórán kívüli, rendszeres, te-

rápiás jellegû sportoktatását és programjait,
f) a sportszakember-képzési feladatokat,
g) a FONESZ-t a fogyatékosok szabadidõsportjának,

valamint diáksportjának országos, megyei és helyi rendez-
vényei céljára, amely támogatást a FONESZ továbbadhat-
ja a fogyatékosok sportja területén mûködõ sportszövetsé-
geknek, sportegyesületeknek, valamint a megyei (fõváro-
si) sportszakigazgatási szerveknek,

h) az egyéb, a fogyatékosok sportjának fejlesztésével
összefüggõ feladatok ellátását.

(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti elõirányzat ter-
hére támogatja – a paralimpiai sportágak kivételével – a
fogyatékosok hazai és nemzetközi versenyrendszerét, va-
lamint a mûhelytámogatási programot, amelyek esetében a
támogatást a speciális világjátékok versenyprogramjainak

sportágai részére az alábbi szervezeteken keresztül nyújt-
hatja:

a) FONESZ,
b) Magyar Speciális Olimpia Szövetség,
c) Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális

és Érdekvédelmi Szövetsége,
d) a siketek sportja területén mûködõ országos sport-

szövetség,
e) Magyar Látássérültek Sportszövetsége,
f) Magyar Parasport Szövetség,
g) Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége,
h) sportszövetségek, sportszervezetek, integrált sport-

szövetségek, sportszervezetek.

III. Fejezet

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK FEJLESZTÉSE
ÉS KEZELÉSE

A Sportfolió Kht. végelszámolásával kapcsolatos
kiadások

50. §

A miniszter a „Sportfolió Kht. végelszámolásával kap-
csolatos kiadások” elõirányzat terhére nyújt támogatást a
Sportfolió Kht. végelszámolásával kapcsolatos költségek-
hez, valamint a Sportfolió Kht. tulajdonában, vagyonkeze-
lésében, használatában álló sportlétesítmények üzemelte-
téséhez.

Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történõ
fejlesztése

51. §

A miniszter a „Sportlétesítmények PPP konstrukcióban
történõ fejlesztése” elõirányzat terhére biztosítja a Sport
XXI. Létesítményfejlesztési Program PPP konstrukcióban
megvalósuló projektekben a magánbefektetõ által teljesí-
tett és a szolgáltatási szerzõdésben részletesen meghatáro-
zott szolgáltatások ellenértékének részbeni finanszírozá-
sául szolgáló, a Magyar Államot terhelõ 2008. évi szolgál-
tatásidíj-hozzájárulást, valamint a kapcsolódó járulékos
költségeket.

Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények
fejlesztése, fenntartása

52. §

(1) A miniszter az „Állami, önkormányzati és egyéb
sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása” elõirányzat
terhére nyújt támogatást a Sport XXI. Létesítményfejlesz-
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tési Program keretében megvalósuló állami és önkormány-
zati tulajdonú sportcélú ingatlanfejlesztésekhez, a prog-
ram koordinációjával és kommunikációjával összefüggõ
szakmai feladatok ellátásához, az Országos Labdarúgópá-
lya Létesítési Program keretében megvalósuló, továbbá az
egyéb sportlétesítmény-fejlesztési, felújítási, korszerûsí-
tési feladatok ellátásához.

(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti elõirányzat ter-
hére nyújt támogatást az önkormányzati és egyéb, nem ál-
lami tulajdonú sportcélú ingatlanok üzemeltetésével, fel-
újításával és korszerûsítésével összefüggõ feladatok, vala-
mint a támogatások felhasználásával kapcsolatos ellenõr-
zõ és koordinációs feladatok ellátásához.

53. §

A miniszter az „Állami, önkormányzati és egyéb sport-
létesítmények fejlesztése, fenntartása” elõirányzat terhére
nyújt támogatást

a) a Papp László Budapest Sportaréna üzemeltetése so-
rán a Magyar Államot megilletõ állami és társadalmi ese-
ménynapok igénybevételével kapcsolatos koordinációs
feladatokhoz,

b) a Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei magántõ-
ke bevonásával megvalósuló fejlesztéséhez kapcsolódó
pályázati koncepció kialakításához, kiírásához és lebo-
nyolításához kapcsolódó feladatokhoz,

c) az olimpiai központok fejlesztéséhez,
d) az egyéb, nem vagy nem kizárólag állami forrásból

megvalósuló, átfogó jellegû létesítményfejlesztési progra-
mok elõkészítõ és koordinációs feladataihoz, az abba
illeszkedõ egyedi beruházások támogatásához, amely be-
ruházási támogatás legfeljebb 7%-a fordítható koordináci-
ós feladatokra,

e) a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infra-
struktúrafejlesztési Hitelprogram – Beruházás a 21. század
iskolájába” elnevezésû pályázat nyerteseinek fizetendõ
kamattámogatásokhoz és a pályázattal kapcsolatos kiegé-
szítõ költségekhez.

54. §

A miniszter az „Állami, önkormányzati és egyéb sport-
létesítmények fejlesztése, fenntartása” elõirányzat terhére
támogatást nyújt sportvállalkozásoknak fejlesztési célú hi-
teleik kamattámogatásához.

Magyar Sport Háza Program

55. §

A miniszter a „Magyar Sport Háza Program” elõirány-
zat terhére nyújt támogatást

a) a Magyar Sport Háza üzemeltetési költségeinek fi-
nanszírozásához,

b) a Magyar Sport Háza beruházáshoz kapcsolódó hitel
és kamatai költségeinek, valamint a beruházással és mû-
ködtetéssel összefüggõ egyéb költségek fedezéséhez,

c) a sportszövetségek mûködéséhez szükséges infra-
strukturális feladatokhoz,

d) az egyéb, a Magyar Sport Házát érintõ költségek fe-
dezéséhez.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

56. §

(1) A „Sport népszerûsítésével összefüggõ kiadások”
elõirányzat kivételével, az elõirányzatokon rendelkezésre
álló eredeti összeg legfeljebb 3%-a kommunikációs fel-
adatok ellátására is fordítható.

(2) Az elõirányzatokon összesen rendelkezésre álló
összeg 5%-a az elõirányzatok pályázat útján történõ fel-
használására, a pályáztatás lebonyolítására, valamint a tá-
mogatások szerzõdésszerû felhasználásának ellenõrzésére
is fordítható.

(3) Ha a támogatás elõfinanszírozás keretében kerül biz-
tosításra, a kedvezményezett a támogatás összegével utó-
lagos elszámolás mellett, a támogatási szerzõdésben meg-
határozott idõpontig köteles elszámolni.

(4) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az
Áht., az Ámr., valamint a közpénzekbõl nyújtott támogatá-
sok átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell.

57. §

(1) Ha az e rendelet alapján nyújtott támogatást a ked-
vezményezett gazdasági tevékenységéhez veszi igénybe, a
támogatás csekély összegû támogatásnak minõsül, ame-
lyet az EK Szerzõdés 87. és 88. cikkének de minimis támo-
gatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizott-
sági rendelet rendelkezéseivel (HL L 379, 2006. 12. 28.),
valamint e rendelet 58. §-ával összhangban lehet nyújtani.

(2) E rendelet 52. és 54. §-ai alapján nyújtandó támoga-
tások közszolgáltatással járó ellentételezés formájában
megítélt állami támogatásoknak minõsülnek, amelyeket az
EK Szerzõdés 86. cikke (2) bekezdésének az általános
gazdasági érdekû szolgáltatások mûködtetésével megbí-
zott vállalkozásoknak közszolgáltatással járó ellentétele-
zés formájában megítélt állami támogatásokra történõ al-
kalmazásáról szóló 2005/842/EK bizottsági határozat, az
Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének
(1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos
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eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló
85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30/A–30/C. §-ával, va-
lamint e rendelet 59. §-ával összhangban lehet nyújtani.

58. §

(1) A csekély összegû támogatás odaítélésének feltéte-
le, hogy a kedvezményezett nyilatkozik az elõzõ három
pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegû támo-
gatások támogatástartalmáról.

(2) A több részletben fizetendõ támogatást az odaítélése
idõpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.

(3) Új csekély összegû támogatás odaítélésekor az adott
pénzügyi évben, valamint az elõzõ két pénzügyi év alatt
odaítélt csekély összegû támogatás teljes összegét figye-
lembe kell venni.

(4) A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a
kedvezményezettet a pályázati felhívásban, illetve a támo-
gatási szerzõdésben arról, hogy csekély összegû támoga-
tásban részesül. A tájékoztatásnak utalnia kell a csekély
összegû támogatásokra való alkalmazásáról szóló bizott-
sági rendeletre, megjelölve annak pontos címét és az Euró-
pai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetését, vala-
mint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét tá-
mogatástartalomban kifejezve.

59. §

(1) Közszolgáltatás finanszírozásához támogatást kizá-
rólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvez-
ményezett kaphat.

(2) A közszolgáltatások ellátásáért nyújtott támogatás
csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely min-
denképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.

(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszol-
gáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás
mûködtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ez-
zel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, fi-
gyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcso-
lódó sajáttõke-rész alapján várható ésszerû profitot is.

(4) A kedvezményezett a kapott támogatásról külön el-
számolást köteles vezetni, amely elszámolás alapján a
(2)–(3) bekezdésben foglaltak teljesülése ellenõrizhetõ.

60. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép ha-
tályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követõen nyújtott
támogatásokkal összefüggésben kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az állami sportcélú támogatások fel-
használásáról és elosztásáról szóló 10/2007. (IV. 14.)
ÖTM rendelet.

(3) A sportági szövetség a 36. § szerinti utánpótlás-
korosztályok jelölését e rendelet hatálybalépését követõ
30 napon belül köteles megtenni.

(4) A (2) és (3) bekezdés e rendelet hatálybalépését kö-
vetõ 31. napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 22/2008. (IV. 10.) ÖTM rendelethez

Összesített elszámolási táblázat

Szervezet neve:

Támogatási szerzõdés iktatási száma:

Feladat megnevezése:

Szerzõdés szerinti támogatási összeg:

Korábban elszámolt összeg:

Sorszám Bizonylatszám Számla kibocsátója Megnevezés/felhasználás Számla értéke

1.

2.

3.

4.

5.



Sorszám Bizonylatszám Számla kibocsátója Megnevezés/felhasználás Számla értéke

6.

7.

8.

9.

10.

ÖSSZESEN:

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek és csak az Önkormányzati
ésTerületfejlesztési Minisztérium felé, a ... iktatószámú szerzõdéssel kapcsolatban lettek elszámolva.

P. H.

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

2. melléklet a 22/2008. (IV. 10.) ÖTM rendelethez

Pontértéktáblázat a sportági eredményesség méréséhez és az eredményességi támogatás kiszámításához

Az eredményesség és az eredményességi támogatás számításánál csak azok a helyezések vehetõk figyelembe, me-
lyeknél az eseményen részt vevõ országok száma Európa-bajnokság (a továbbiakban: EB) esetén legalább 15, világbaj-
nokság (a továbbiakban: VB) esetén legalább 25 volt. Ha kvalifikációs jellegû versenyrõl van szó, a részt vevõ országok
számán a kvalifikáción elindult nemzetek száma értendõ.

1. A különbözõ világversenyeken elért helyezések értékpontjai

Olimpia, Paralimpia, AGFIS Világjátékok, VB

Helyezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pont 12 9 7 5 4 3 2 1

Megjegyzés: Azokban a sportágakban és korosztályoknál, amelyek versenyrendszerében EB nem szerepel, a fenti
pontszámokat 1,5-ös szorzóval kell számolni!

EB

Helyezés 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pont 7 5 4 3 2 1

Megjegyzés: Azokban a korosztályokban, amelyek versenyrendszerében VB nem szerepel, a fenti pontszámokat 2-es
szorzóval kell számolni!

2. A különbözõ korosztályoknál alkalmazott szorzók

Korosztály Szorzó

Felnõtt 5

Legidõsebb utánpótlás korcsoport (junior vagy ifjúsági) 2

Második utánpótlás korcsoport (ifjúsági vagy kadett vagy serdülõ) 1

Ha csak egy utánpótlás korcsoport van 2,5
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3. A világversenyek ciklusaihoz kapcsolódó szorzók

Olimpia,
Paralimpia,

AGFIS Világjátékok
VB EB

4 éves ciklus 9 5 4

3 éves ciklus – 4 3

2 éves ciklus – 3 2

Évenkénti – 2 1

4. a) Egyéni sportágak versenyszámainak szorzói

Egyéni (egyes) 1,0

Páros 0,75 × 2

Csapat 0,5 × létszám

b) Csapatjáték sportágak szorzói

Csapat 0,5 × egyszerre pályán lévõ játékosok száma + 02 × versenyre nevezhetõ
tartalékok száma

5. 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):

a) olimpiai, paralimpiai körülmények között megrendezett olimpiai, paralimpiai és AGFIS Világjátékokra elõírt kö-
rülmények között megrendezett világjátékokon szereplõ versenyszámok esetén 1,0,

b) olimpiai sportágak nem olimpiai versenyszámai, illetve nem olimpiai és nem AGFIS Világjátékok körülményei
között megrendezett olimpiai és AGFIS Világjátékok versenyszámai esetén a táblázat alapján:

VB EB

0–24 ország 0 0–14 ország 0

25–49 ország 0,35 15–25 ország 0,35

50–74 ország 0,7 26–40 ország 0,7

74 ország felett 1,0 40 ország felett 1,0

6. Az eredményességi támogatás kiszámításához az egyes versenyszámokban részt vevõ országok száma szerinti
szorzó (ha kvalifikációs jellegû versenyrõl van szó, a részt vevõ országok számán a kvalifikáción elindult nemzetek szá-
ma értendõ):

a) olimpiai, paralimpiai, illetve AGFIS Világjátékokon szereplõ versenyszámok esetén 1,0, ha EB esetén legalább
10, VB esetén pedig legalább 15 ország vett részt az adott versenyszámban,

b) olimpiai sportágak nem olimpiai versenyszámai, illetve nem olimpiai és nem AGFIS Világjátékok körülményei
között megrendezett olimpiai és AGFIS Világjátékok versenyszámai esetén a táblázat alapján:

VB EB

0–20 ország 0 0–10 ország 0

21–25 ország 0,35 11–15 ország 0,35

26–35 ország 0,7 16–20 ország 0,7

35 ország felett 1,0 21 ország felett 1,0
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7. Az eredmények értékszorzói az eredmény elérését követõ években

Év 1. év 2. év 3. év 4. év

Olimpia, paralimpia, AGFIS Világjátékok,
felnõtt VB, EB

1 0,8 0,6 0,4

Utánpótlás VB, EB 1 0,5 0 0

8. Olimpiai, paralimpiai és AGFIS Világjátékok, valamint olimpiai sportágak nem olimpiai versenyszámai, továbbá
nem olimpiai és nem AGFIS Világjátékok körülményei között megrendezett olimpiai és AGFIS Világjátékok verseny-
számai az alábbi szorzóval

Olimpiai, paralimpiai, AGFIS Világjátékokon szereplõ
versenyszámok

Olimpiai sportágak nem olimpiai versenyszámai, nem
olimpiai és nem AGFIS Világjátékok körülményei között

megrendezett olimpiai és AGFIS Világjátékok
versenyszámai

1 0,5

3. melléklet a 22/2008. (IV. 10.) ÖTM rendelethez

REGISZTRÁCIÓS KÉRELEM

a hazai rendezésû sportesemények
(a továbbiakban: sportrendezvény) rendezésének állami támogatásához

1. Az ÖTM regisztrációs kérelmet benyújtó sportszövetségre vonatkozó adatok

A sportszövetség

Neve:

Székhelye:

Levelezési címe:

A sportszövetség képviseletére jogosult személy
neve:

A kapcsolattartó személy neve:

Telefonszáma:

Faxszáma:

E-mail címe:

2. A sportrendezvényre vonatkozó adatok

A sportrendezvény

Megnevezése:

Tervezett idõpontja: kezdete: vége:

Tervezett helyszíne:

Jellege: világbajnokság ( )

Európa-bajnokság ( )

Világkupa ( )

Tervezett létesítménye: Papp László Budapest Sport Aréna ( )

NUSI ( )

Sportfólió Kht. kezelésében lévõ létesítmény

egyéb: ( )

Jelentõsége: olimpiai/paralimpiai kvalifikáció ( )

egyéb: ( )
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A pályázat nemzetközi szövetséghez történõ
benyújtásának idõpontja:

A rendezés jogáról való döntés idõpontja:

Szükséges-e a Kormány elõzetes garancia-
vállalása?

Ha szükséges létesítményberuházás, felújítás,
rendelkezésre áll-e saját, állami, önkormányzati,
illetve egyéb piaci forrás?

3. A sportrendezvény tervezett bevételei (ezer Ft)
Az ÖTM-tõl a tervezett támogatási igény:
Egyéb, sportcélú állami támogatási igény: Intézmény: Összeg:
Az esemény megrendezésével összefüggõ
már elnyert sportcélú állami támogatás:

Intézmény: Összeg:

A megvalósításra tervezett saját forrás:
Tervezett összes bevétel:

4. A sportrendezvény tervezett kiadásai (ezer Ft)

Tervezett összes kiadás:

5. A sportrendezvénnyel kapcsolatos egyéb adatok

A sportrendezvény sportdiplomáciai jelentõsége:

A létesítményberuházás, -fejlesztés hosszú távú
hatásai:

Létesítményberuházás, -fejlesztés várható
költsége (ezer Ft):

Az eszközbeszerzés várható költsége (ezer Ft):

Kelt: ..............................................................

Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a regisztrációs
kérelmen valótlan adatok szerepelnek, az a támogatásból való kizárást vonja maga után.

P. H.
...............................................................
a képviseletre jogosult személy aláírása

4. melléklet a 22/2008. (IV. 10.) ÖTM rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM

a hazai rendezésû sportesemények
(a továbbiakban: sportrendezvény) rendezésének állami támogatásához

1. Az ÖTM-hez támogatási kérelmet benyújtó (jogtulajdonos) sportszövetségre vonatkozó adatok
A sportszövetség (jogtulajdonos)

Neve:
Székhelye:
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Levelezési címe:
Alszámlaszáma:
(ha már van, a sporteseményé)
A sportszövetség képviseletére jogosult személy neve:
A kapcsolattartó személy neve:
Telefonszáma:
Faxszáma:
E-mail címe:
Tagszervezeteinek száma: Igazolt versenyzõ-

inek száma:
Nemzetközi eredményesség
(Az elmúlt öt évben világ- és Európa-bajnokságon,
világkupán elért pontszerzõ helyezések):

2002
2003
2004
2005
2006
2007

2. A sportrendezvényre vonatkozó adatok
A sportrendezvény

Megnevezése:
Tervezett idõpontja: kezdete: vége:
Tervezett helyszíne:
Jellege: világbajnokság ( )

Európa-bajnokság ( )
világkupa ( )

Tervezett létesítménye: Papp László Budapest Sport Aréna ( )
NUSI ( )

Sportfólió Kht. kezelésében lévõ
létesítmény
egyéb: ( )

Jelentõsége: olimpiai/paralimpiai kvalifikáció ( )
egyéb: ( )

Az eseményen részt vevõ országok várható száma: Az eseményen
részt vevõ magyar
versenyzõk várha-
tó száma:

Az eseményre kilátogató nézõk várható száma: Az eseményen
részt sajtó munka-
társak
várható száma:

Az esemény várható média megjelenése:

3. A sportrendezvénnyel kapcsolatos egyéb adatok

A létesítményberuházásra,
-fejlesztésre rendelkezésre álló,
saját, állami, egyéb piaci forrás
(ezer Ft):

Intézmény: Összeg:

Intézmény:

Az eszközbeszerzésre rendelkezés-
re álló, saját, állami, egyéb
piaci forrás (ezer Ft):

Intézmény: Összeg:
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4. A sportrendezvény közvetlen megrendezésével összefüggõ költségvetés-tervezet
Bevételek Összeg (ezer Ft)

Az ÖTM-tõl igényelt, közvetlenül a rendezéssel összefüggõ támogatás:
Egyéb sportcélú állami támogatás (intézmény):
Szponzori/saját bevétel összesen:

pénzbeli:
szolgáltatás jellegû:

Reklámbevétel
pénzbeli:
szolgáltatás jellegû:

Tv jogdíj:
Jogtulajdonostól származó bevétel:
Jegybevétel:
Akkreditáció díjak:
Nevezési díjak:
Szállásköltség/éj/fõ összesen:

résztvevõk:
versenybírók:
nemzetközi tisztségviselõk:
szervezõ bizottság tagjai:
egyéb résztvevõk (sportág-specifikus):

Étkezési költség/nap/fõ összesen:
résztvevõk:
versenybírók:
nemzetközi tisztségviselõk:
szervezõ bizottság tagjai:
egyéb résztvevõk (sportág-specifikus):

Egyéb sportág-specifikus bevétel:
Összesen:

Kiadások Összeg (ezer Ft)
Jogdíj:
Reklámjogdíj:
Tv jogdíj:
Szervezési illeték:
Utazási költség/fõ összesen:

résztvevõk:
versenybírók:
nemzetközi tisztségviselõk:
szervezõ bizottság tagjai:
egyéb résztvevõk (sportág-specifikus):

Szállásköltség/éj/fõ összesen:
résztvevõk:
versenybírók:
nemzetközi tisztségviselõk:
szervezõ bizottság tagjai:
egyéb résztvevõk (sportág-specifikus):

62 SPORTÉRTESÍTÕ 4–5. szám



Étkezési költség/nap/fõ összesen:
résztvevõk:
versenybírók:
nemzetközi tisztségviselõk:
szervezõ bizottság tagjai:
egyéb résztvevõk (sportág-specifikus):

Szállítás (helyi) összesen:
résztvevõk:
versenybírók:
nemzetközi tisztségviselõk:
szervezõ bizottság tagjai:
eszköz, felszerelés:
egyéb (sportág-specifikus):

Létesítmény bérleti díjak (technikai feltételek biztosításával) összesen:
Versenyhelyszín kiépítésével összefüggõ kiadások összesen:

sajtóközpont média állások:
Bérleti díjak összesen:

busz, gépkocsi:
mobil létesítmények:
Tv közvetítéssel összefüggõ technikai eszközök:
irodabérlet:
egyéb (sportág-specifikus):

Akkreditáció:
Érmek:
Tiszteletdíjak (serlegek stb.):
Hivatalos értekezletek:
Fogadások:
Megnyitó és záróünnepség:
Biztonsági szolgálat:
Sportegészségügyi/mentõszolgálat:
Doppingellenõrzés:
Informatikai szolgáltatás:
Marketing kiadások összesen:

kiadványok (plakát, fotó, mûsorfüzet, grafika, dekoráció stb.):
nyomtatványok:
ajándéktárgyak:
reklámtevékenység:
sajtótájékoztató:
egyéb:

Személyi jellegû kiadások összesen:
szervezõ bizottság tagjai:
technikai személyzet:
tisztségviselõk:
versenybírók:
hostessek:
tolmács:
bemondó:
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szakértõk:
egyéb:

Formaruha:
Egyéb sportág-specifikus kiadások:
Összesen:

Kelt: ..............................................................

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem,
hogy amennyiben a regisztrációs kérelmen valótlan adatok szerepelnek, az a támogatásból való kizárást vonja maga
után.

P. H.

..............................................................
a képviseletre jogosult személy aláírása
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Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
25/2008. (IV. 29.) ÖTM

rendelete
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai

és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és ha-
táskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
a), b), c), e), f), g) és i) pontjában meghatározott feladatkö-
römben eljárva – a szociális és munkaügyi miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
szociális és munkaügyi miniszterrel egyetértésben – a kö-
vetkezõket rendelem el:

1. §

(1) Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzati és te-
rületfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesíté-
sek felsorolását.

(2) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter ha-
táskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgaköve-
telményeit a 2–12. melléklet tartalmazza.

(3) A 13. melléklet tartalmazza az egyes szakmacsopor-
tok tekintetében a szakképzés megkezdéséhez szükséges
bemeneti kompetenciák felsorolását.

(4) A 14. melléklet tartalmazza a külön jogszabályokban
foglalt jogosultságok megfeleltetését az Országos Képzési
Jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel, vala-
mint az Országos Képzési jegyzékrõl és az Országos Kép-
zési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl
szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadott Országos
Képzési Jegyzékben szereplõ szakképesítések között.

(5) A 15. melléklet tartalmazza a szakmai ismeretek
típusaihoz és a szakmai készségek szintjeihez tartozó meg-
határozásokat.

2. §

(1) Ez a rendelet 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ kép-
zéseket a megkezdésükkor hatályos jogszabályokban fog-
lalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejez-
ni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzéskor hatályos
jogszabályi követelmények szerint a képzés befejezését
követõ 1 évig, de legkésõbb 2013. augusztus 31-ig van le-
hetõség.

(3) A 2. § (2) bekezdése 2013. szeptember 1-jén hatályát
veszti. E bekezdés 2013. szeptember 2-án hatályát veszti.

(4) A 3. § e rendelet hatálybalépését követõ napon hatá-
lyát veszti. E bekezdés hatályát veszti e rendelet hatályba-
lépését követõ második napon.



3. §

Hatályát veszti
a) a sportszakmai képesítések szakmai és vizsgaköve-

telményeinek kiadásáról szóló 13/1996. (XI. 5.)
MKM–BM együttes rendelet, valamint a közigazgatási hi-
vatalokat és a kormányzati szervezetalakítást érintõ egyes
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 15/2007.
(VI. 26.) ÖTM rendelet 1. § (1)–(2) bekezdése,

b) az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetel-
ményeinek kiadásáról szóló 16/2003. (IV. 18.) BM rende-
let 12., 13., 14., 15., 25., 26., 27., 28. számú melléklete, va-
lamint 29. számú mellékletében a „Katasztrófa- és tûzvé-
delmi technikus”, a „Katasztrófavédelmi elõadó”, a „Ka-
tasztrófavédelmi fõelõadó”, a „Kéményseprõ és tüzelés-
technikai karbantartó”, a „Temetkezési szolgáltató”, a
„Tûzoltó”, a „Tûzvédelmi elõadó”, a „Tûzvédelmi fõelõ-
adó” szakképesítésre vonatkozó sor,

c) az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetel-
ményeinek kiadásáról szóló 16/2003. (IV. 18.) BM rende-

let módosításáról szóló 28/2005. (VI. 18.) BM rendelet
2. melléklete,

d) a kajak-kenu sportedzõi szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 8/2004. (X. 4.)
GYISM rendelet,

e) az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetel-
ményeirõl és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intéz-
mények jegyzékérõl szóló 26/2005. (VIII. 5.) TNM rende-
let 1. § (1) bekezdése, 2. § (1) bekezdésében az „ ; a rende-
let 1. számú melléklete 3., 4. és 7. sorszáma alatti követel-
ményeket a hatálybalépését követõen induló képzésekre
kell alkalmazni” szövegrész, 2. § (1) bekezdés második
mondata, 2. § (2)–(5) bekezdése, 1–2. számú melléklete,

f) a vívás sportedzõi szakképesítés szakmai és vizsga-
követelményeinek kiadásáról szóló 13/2006. (III. 14.) BM
rendelet.

Bajnai Gordon s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések felsorolása

Sor-
szám

Szakképesítés 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben szereplõ adatai

azonosító szám megnevezés

1. 61 582 01 0000 00 00 Építési mûszaki ellenõr I.

0100 52 01 Részszakképesítés:
Építési mûszaki ellenõr II.

2. 61 521 01 Felvonó- és mozgólépcsõ ellenõr

0010 61 01 Elágazás:
Felvonóellenõr

0010 61 02 Elágazás:
Mozgólépcsõ ellenõr

3. 52 341 03 0000 00 00 Ingatlanközvetítõ

0001 54 01 Ráépülés:
Ingatlanvagyon-értékelõ és -közvetítõ

4. 33 814 01 0000 00 00 Kéményvizsgáló

0100 31 01 Részszakképesítés:
Kéményseprõ

5. 52 861 05 0000 00 00 Polgári védelmi elõadó

0001 54 01 Ráépülés:
Katasztrófavédelmi és polgári
védelmi fõelõadó

6. 52 813 01 Sportedzõ (sportág megjelölésével)

0100 33 01 Részszakképesítés:
Sportoktató (sportág
megjelölésével)

0010 52 01 Elágazás:
Fittness-wellness asszisztens

0010 52 02 Elágazás:
Sportedzõ (sportág megjelölésével)

0001 54 01 Ráépülés:
Rekreációs mozgásprogram-vezetõ
(a szakirány megjelölésével)

7. 52 813 02 0000 00 00 Sportszervezõ, -menedzser

8. 52 814 01 0000 00 00 Társasházkezelõ

0001 54 01 Ráépülés:
Ingatlankezelõ

9. 51 853 01 0000 00 00 Temetkezési szolgáltató

0100 33 01 Részszakképesítés:
Temetkezési asszisztens

0100 21 01 Részszakképesítés:
Temetõi munkás

10. 51 861 01 0000 00 00 Tûzoltó

0001 54 01 Ráépülés:
Tûzoltó technikus

11. 52 861 07 0000 00 00 Tûzvédelmi elõadó

0001 54 01 Ráépülés:
Tûzvédelmi fõelõadó
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7. melléklet
a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez

SPORTEDZÕ (SPORTÁG MEGJELÖLÉSÉVEL)
SZAKKÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szakképesítés azonosító száma: 52 813 01

2. A szakképesítés megnevezése: Sportedzõ (sportág
megjelölésével)

3. Szakképesítések köre:

3.1. Részszakképesítés
Azonosítószám: 52 813 01 0100 33 01
Megnevezés: Sportoktató (sportág megjelölésével)

3.2. Elágazások
Azonosítószám: 52 813 01 0010 52 01
Megnevezés: Fitness-wellness asszisztens
Azonosítószám: 52 813 01 0010 52 02
Megnevezés: Sportedzõ (sportág megjelölésével)

3.3. Ráépülés
Azonosítószám: 52 813 01 0001 54 01
Megnevezés: Rekreációs mozgásprogram-vezetõ (a szak-

irány megjelölésével)

4. Hozzárendelt FEOR szám: 3419

5. Képzés maximális idõtartama:

Szakképesítés/Ráépülés
megnevezése

Szakképzési
évfolyamok

száma
Óraszám

Sportedzõ (sportág megjelölé-
sével)

1 1000

Rekreációs mozgásprogram-
vezetõ (a szakirány megjelö-
lésével)

1 1000

II.

Egyéb adatok

Elágazás megnevezése: Fitness-wellness asszisztens
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai elõképzettség: érettségi vizsga
Szakmai elõképzettség: –
Elõírt gyakorlat: –
Elérhetõ kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

2. Elmélet aránya: 50%
3. Gyakorlat aránya: 50%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Idõtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhetõ
Ha szervezhetõ, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elágazás megnevezése: Sportedzõ (sportág megjelõ-
lésével)

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai elõképzettség: érettségi vizsga
Szakmai elõképzettség: –
Elõírt gyakorlat: –
Elérhetõ kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
2. Elmélet aránya: 50%
3. Gyakorlat aránya: 50%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Idõtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhetõ
Ha szervezhetõ, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Részszakképesítés megnevezése: Sportoktató (sportág
megjelölésével)

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai elõképzettség: tizedik évfolyam elvégzésével ta-

núsított iskolai végzettség
Szakmai elõképzettség: –
Elõírt gyakorlat: –
Elérhetõ kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
2. A képzés maximális idõtartama:
Szakképzési évfolyamok száma: –
Óraszám: 500
3. Elmélet aránya: 50%
4. Gyakorlat aránya: 50%
5. Szakmai alapképzés idõtartama (fogyatékossággal

élõk esetében, iskolai rendszerben): –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Ráépülés megnevezése: Rekreációs mozgásprogram-
vezetõ (a szakirány megjelölésével)

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Szakmai elõképzettség: 33 8962 01 Sportoktató
52 8962 01 Sportedzõ
52 8962 02 Sportszervezõ, -menedzser
51 5008 02 Masszõr (sportmasszõr)
51 7872 02 Lovastúra-vezetõ
52 813 01 Sportedzõ
Elõírt gyakorlat: –
Elérhetõ kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
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Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
2. Elmélet aránya: 50%
3. Gyakorlat aránya: 50%
4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

III.

Munkaterület

1. A szakképesítéssel legjellemzõbben betölthetõ mun-
kakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma FEOR megnevezése

3419 Egyéb pedagógusok

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemzõ
leírása:

Népszerûsíti az egészséges életmódot, kiemelten a
rendszeres testedzést és sportolást, hozzájárul az egészség
megalapozásához és megszilárdításához

Etikusan kezeli a teljesítményértékekkel összefüggõ
cél-eszköz kapcsolat elemeit és megvalósítási módjait

Felismeri a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat, elõ-
segíti megelõzésüket, illetve kivédésüket

Együttmûködik a szervezet vezetõivel, edzõivel, közre-
mûködik a szervezet kapcsolatainak ápolásában, fejlesz-
tésében

Sporttanfolyamokat szervez és vezet
Ellátja a munkakörével együtt járó rutin- és egyéb fel-

adatokat
Közvetlen kapcsolatot tart a szolgáltatásokat igénybe

vevõ vendégekkel
Mûködteti a rábízott sportrekreációs létesítményt
Ellátja a klubban mûködõ büfé üzemeltetésével kapcso-

latos feladatokat, értékesíti a klub kereskedelmi céllal for-
galmazott termékeit (sportruházat, étrend-kiegészítõk)

Részt vesz a klub menedzselésében
Megtervezi, megszervezi és irányítja sportolói felké-

szülését
Az életkori sajátosságok, és az egyéni adottságok figye-

lembevételével sportág-specifikusan felkészíti, és teljesít-
ményorientáltan versenyezteti a sportolókat

Ismeri és alkalmazza a tehetséggondozás korszerû el-
veit és módszereit

Felkészíti és versenyezteti tanítványait
Egyénre szabott éves edzéstervet készít és gondoskodik

annak végrehajtásáról
Hozzájárul a lakosság rekreációs kultúrájának fejlesz-

téséhez
Tervezi, szervezi és vezeti a testkultúra központok, civil

szervezetek (szabadidõsport egyesületek, klubok), mun-
kahelyek, szállodák, üdülõk, szanatóriumok, mûvelõdési,
közösségi házak, önkormányzatok sportrekreációs prog-
ramjait

Népszerûsíti az egészségorientált rekreációs tevékeny-
ségfajtákat

Együttmûködik más testkulturális és egészségügyi
szakemberekkel

Az animátor elsõsorban az idegenforgalomban dolgozó
szakember, aki összeállítja, megszervezi és felügyeli szál-
lodák, üdülõk, szanatóriumok sportos, szórakoztató, aktív
kikapcsolódást célzó programjait

Az aqua tréner uszodákban, medencével rendelkezõ
szállodákban, aqua-parkokban vízi rekreációs foglalkozá-
sokat tervez, szervez és vezet

A fitness instruktor fitness termekben, táncklubokban,
továbbá szabadidõközpontok sportos létesítményeiben
a legújabb és legnépszerûbb fitness programokat szervezi
és vezeti

A gyermekkori mozgásprogram-vezetõ a közoktatási
intézmények – kiemelten a 4–8 éves korosztály – tanórán
kívüli és szünidei sportrekreációs foglalkozásainak, tanfo-
lyamainak és táborainak mozgásprogramjait szervezi és
vezeti

Megismerteti a mozgást, mint alapvetõ örömforrást
Az orientális táncoktató táncklubok, fitness termek, sza-

badidõközpontok, mûvelõdési házak orientális tánctan-
folyamainak programját szervezi és vezeti

A személyi edzõ az egyéni vagy kis közösségi edzésve-
zetés specialistájaként a különbözõ sportlétesítményekben
megszervezi vendégkörét, és segíti õket az ideális edzések
tervezésében és végrehajtásában, egészséges életvitelük
kialakításában

A szenior tréner idõsek klubjában, fitness termekben,
civil szervezeteknél, szabadidõs programszervezõ cégek-
nél, vállalkozásoknál a testedzés és a sportolás eszköz-
rendszerének alkalmazásával életminõség-javító foglalko-
zásokat szervez és vezet

A wellness tanácsadó elsõsorban a wellness turizmus és
az egészségorientált szolgáltató ipar területén mûködik

Szakértõként közremûködik modern, közérzetjavító és
élménygazdag szolgáltatásokat nyújtó sportrekreációs
létesítmények tervezésében, kivitelezésében és üzemelte-
tésében

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma megnevezése

52 813 02 0000 00 00 Sportszervezõ

IV.

Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0078–06 Az egészséges életmód népszerûsítése
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A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Meggyõzõdéssel érvel a mozgás, a rendszeres testedzés

és sportolás egészségre gyakorolt kedvezõ hatása mellett
az ép és a fogyatékossággal élõ emberek számára egyaránt
(személyes példamutatással, publikációkkal, elõadások,
szakmai fórumok és egyéb programok szervezésével, érte-
kezletek és beszélgetések alkalmával).

Részt vesz minden olyan feladat megvalósításában,
amely hozzájárulhat környezetének, sportágának és az
általa foglalkoztatottak személyiségének fejlõdéséhez.

Hozzájárul az általa foglalkoztatottak egészségtudatos
magatartásának kialakításához, higiénés, mentálhigiénés
és környezettudatos neveléséhez.

Tudatosítja a bemelegítés élettani és sportszakmai
jelentõségét.

Elõsegíti a helyes táplálkozási szokások kialakulását.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Az emberi szervezet felépítése
C A mozgató szervrendszer
C A szív és a keringési szervrendszer
C A légzés szervrendszere
C A kiválasztás szervrendszere
C A szabályozó szervrendszer
C Az emésztõrendszer, az anyag- és energiaforgalom
C A táplálkozás és a testsúlyszabályozás
C Teljesítményfokozás
C A rekreációval kapcsolatos fogalmak
C Napjaink rekreációs irányzatai
B Az egészség értelmezése és az életmód
D A minõségi élet megteremtésének eszménye
C Testkultúra – testedzés – sport – rekreációs sport
C Ismeretek a fogyatékosok sportjáról
C A testedzés és a sport, mint az egészség megõrzé-

sének eszköze
C A bemelegítés élettani és sportszakmai jelentõsége
D A fittségi edzés alapjai
D Fitness-termi óratípusok
D A wellness elmélete
D A wellness módszertana
C Életmód és életvezetési tanácsadás

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Beszédkészség
4 Szakmai nyelv használata
4 Motoros képességek

Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Szervezõkészség

Társas kompetenciák:
Közérthetõség
Meggyõzõ készség
Prezentációs készség

Módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerezõ képesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0079–06 A sport, mint a nevelés színtere és eszköze

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Kiemelt figyelmet fordít az általa irányított közösség

vagy egyén egészséges testi, motoros, továbbá teljesít-
mény- és személyiségfejlõdésére

Tisztában van a teljesítményfokozás megengedett és
tiltott eszközeivel, tudatosítja a fair play követelményeit,
betartja és betartatja a doppingellenes tevékenység szabá-
lyait

Tudatosan alkalmazza a korszerû pedagógia és pszicho-
lógia elveit, módszereit és eszközeit

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Pedagógiai alapfogalmak
C A nevelés lényeges jegyei
C A nevelés lehetõsége és szükségessége
C A nevelés területei
C A nevelés folyamata
C A nevelés alapelvei és módszerei
B A sport és a nevelés
C A sportoktatás elmélete
C A sport szociálpedagógiai problémái
D Általános lélektani ismeretek
C A személyiség pszichológiai értelmezése
D A megismerõ tevékenység jellemzõi
C A megismerés eredményességét befolyásoló té-

nyezõk
C Lelki egészség, pszichés problémák
C A sporttevékenység folyamatának pszichológiai

kérdései
C A sport és a személyiség

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Beszédkészség
4 Olvasott szöveg megértése
4 Motoros képességek

Személyes kompetenciák:
Felelõsségtudat
Megbízhatóság

Társas kompetenciák:
Tolerancia
Irányítási készség

Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyükön való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Nyitott hozzáállás
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0080–06 A sporttevékenységgel kapcsolatos ártalmak
megelõzése, felismerése, kivédése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
A foglalkozások (edzések) tervezésekor és vezetésekor

kiemelt figyelmet fordít az edzésártalmak megelõzésére,
kivédésére, szükség szerint elsõsegélyt nyújt

Felismeri az edzésártalmak tüneteit, ennek megfelelõen
módosítja a foglalkozások (edzések) tartalmát, az alkalma-
zott módszereket és eszközöket

Szükség szerint kéri egészségügyi szakemberek segítsé-
gét az edzésártalmak kivédéséhez, illetve gyógyításához

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D A táplálkozás és a testsúlyszabályozás
C Teljesítményfokozás lehetséges és tiltott eszközei
C A gimnasztika, mint a prevenció eszköze
C A test- és az alakformálás veszélyei
B A sportszerek, -eszközök és a sportruházat preven-

tív vonatkozásai
C A sportártalmak tünetei, a sportártalmak megelõ-

zése
B Sportsérülések, sportbalesetek, elsõsegélynyújtás
B A krónikus betegek testedzése, sportolása
C Gerinc- és ízületvédelem

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Beszédkészség
4 Olvasott szöveg megértése
3 Hallott szöveg megértése
3 Motoros képességek

Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság

Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Meggyõzõ készség

Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatelemzés
Okok feltárása
Problémamegoldás, hibaelhárítás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0081–06 Tanfolyamszervezés és -vezetés

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Felméri a lehetõségeket és az igényeket
Ellátja a tanfolyam szervezésével és vezetésével kap-

csolatos jogi és igazgatási feladatokat (egyeztetések, prog-

ramok, engedélyek, nyilvántartások, jelentések, költség-
vetés stb.)

Elvégzi a tanfolyammal kapcsolatos marketingfeladato-
kat (hirdetés, toborzás stb.)

Tervezi, szervezi és vezeti a tanfolyamot
Sporttanfolyam szervezése és vezetése során kiemelt

figyelmet fordít a sportban tehetséges fiatalok kiválasztá-
sára és ösztönzésére a rendszeres testedzés irányába

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Sportszervezési és -vezetési ismeretek
C A sportbeli tehetség ismérvei
C A tehetségkiválasztás és -gondozás rendszere

hazánkban
C Személyközi kapcsolatok
C A fittségi edzés alapjai
C Gimnasztikai alapismeretek
C Fitness-termi óratípusok
D Test- és alakformálás
D A wellness elmélete
D Wellness-szolgáltatások
C Üzleti kommunikáció
D Vendégközi kapcsolatok
C Számítás- és irodatechnika
C Irodai adminisztráció
B Írásbeli kommunikáció
C Általános viselkedéskultúra
C Munkahelyi viselkedéskultúra
C A megjelenés kultúrája
B A verbális és nonverbális kommunikáció
C Szociálpszichológia
C Jogi ismeretek
B Vállalkozási alapismeretek
C Önmenedzselés

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Beszédkészség
4 Fogalmazás írásban
4 Motoros képességek

Személyes kompetenciák:
Kockázatvállalás
Felelõsségtudat
Szervezõkészség

Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányítási készség
Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Áttekintõ képesség
Kreativitás, ötletgazdagság

70 SPORTÉRTESÍTÕ 4–5. szám



A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0082–06 Rutin- és egyéb feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Eredményesen hasznosítja a testnevelés és sport hazai

szervezetrendszerével, mûködésével, szabályozottságával
és finanszírozásával kapcsolatos ismereteket

Együttmûködik a szervezet vezetõivel (kiemelten a
sportszervezõ, -menedzserrel), valamint edzõivel

Közremûködik a szervezet kapcsolatainak ápolásában,
fejlesztésében

Betartja és betartatja a munkakörére vonatkozó jogsza-
bályokat

Ellenõrzi a munkaeszközök állapotát, a sportszerek és
-eszközök rendeltetésszerû használatát

Elemzi a programok hatékonyságát, levonja a szüksé-
ges következtetéseket, javaslatot tesz új programokra

Reklámozza a szaktevékenységet, részt vesz a marke-
ting alakításában

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Testkultúra – testedzés – sport – rekreációs sport
C A magyar sport irányítási, igazgatási és finanszíro-

zási rendszere
B Személyközi kapcsolatok
D Fitness-szakemberek
D Wellness-szakemberek
D Vevõismeret
D Irodai adminisztráció
D Írásbeli kommunikáció
B Általános viselkedéskultúra
B Munkahelyi viselkedéskultúra
B A megjelenés kultúrája
D Egyéb járulékos fitness-termi szolgáltatások
D Klub-ergonómia
D Belsõ mikroklíma
D Esztétika és hangulat
B Környezetvédelem, biztonság
D Pénzkezelés
C Vállalkozási alapismeretek
D Önmenedzselés

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Beszédkészség
4 Olvasott szöveg megértése
4 Fogalmazás írásban
4 Hallott szöveg megértése
2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4 Motoros képességek

Személyes kompetenciák:
Szervezõkészség
Megbízhatóság
Terhelhetõség

Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Közérthetõség
Irányítási készség

Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Kontroll

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0083–06 A sportoktató (a sportág megjelölésével)
speciális tevékenységi köre

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók,

csapatok rövid távú felkészítését és versenyeztetését
Megtanítja a sportág alapvetõ technikai, taktikai és já-

tékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait
A sportág technikai elemeit az egyéni adottságok figye-

lembevételével oktatja
Tudatosítja tanítványaiban az egyes edzésfeladatok je-

lentõségét és szerepét a sportteljesítményben
Megszervezi és segíti a tanítványok korszerû felkészíté-

sét kezdõ szinten, mindkét nem minden korosztályában
A sportágban eltöltött idõ növekedésével fokozott fi-

gyelmet fordít a tanítványok speciális képességeinek és
készségeinek fejlesztésére

Edzõmérkõzéseket és -versenyeket, illetve nyári táboro-
kat, téli túrákat szervez, szükség szerint magasabb képesí-
tésû szakember segítségével

A sportbeli felkészítés részeként tanítványainak látoga-
tást szervez kiemelkedõ hazai és nemzetközi versenyekre,
mérkõzésekre

Rendszeresen felméri sportolói edzettségi állapotát és
az eredményeket hasznosítja a további felkészítésben

Megtervezi és segíti tanítványai általános és sportág-
specifikus képességeinek fejlesztését, sportteljesítményük
növelését

Folyamatosan elemzi és értékeli az edzéstervek gyakor-
lati megvalósítását, a tapasztalatokat hasznosítja a további
felkészítésben

Kiválasztja a jó adottságokkal rendelkezõ fiatalokat, se-
gíti adottságaik kibontakoztatását

Rendszeres kapcsolatot tart a tanítványok nevelésében
és felkészítésében érintett szereplõkkel

A tehetséggondozással kapcsolatos tapasztalatait, ész-
revételeit rendszeresen megosztja magasabb képesítésû
szakemberekkel, véleményüket, javaslataikat hasznosítja
a további edzésmunkába

Edzéseken, versenyeken figyelembe veszi a baleset-
megelõzés szempontjait, szükség szerint elsõsegélyt nyújt
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Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A passzív mozgatórendszer és a sport
C Az aktív mozgatórendszer és a sport
C A keringési- és légzõrendszer és a sportedzés
B Az edzés és az energiaforgalom
B Az edzés és a szabályozórendszer
B Az edzés a versenyzés egészségtana
C A sportoló életmódja
B A teljesítményfokozás lehetséges és tiltott eszkö-

zei
C Edzés, edzettség, sportforma
C Teljesítõképesség, teljesítõkészség
C Edzésterhelés, elfáradás és alkalmazkodás
C Edzéseszközök és a terhelés összetevõi
C A kondicionális képességek és fejlesztésük
C A koordinációs képességek és fejlesztésük
B A sporttechnika oktatása
C Taktikai képzés
B Edzéstervezés, edzésvezetés
C A versenyzés
C Kiválasztás a sportban
C A gimnasztika fogalma, alkalmazási területei
C A szabadgyakorlatok csoportosítása hatásuk és a

testrészek szerint
C A gimnasztikai szaknyelv és szakleírás
C A test tengelyei és síkjai
C Kiindulóhelyzetek
C A gimnasztika mozgásanyaga
C Rajzírás
C A gimnasztikai gyakorlatvezetés módszertana
C Az ízületi mozgékonyság fejlesztése, lazítás
C A stretching
C Bemelegítés, csillapítás
D Testnevelési és sportjátékok
D A sportág kialakulása, nemzetközi és hazai törté-

nete
C A sportág jellemzõi
C A sportág mozgásanyaga
C A sportolók általános és sportágspecifikus felké-

szítése, versenyeztetése
C A kondicionális és koordinációs képességek sport-

ágspecifikus fejlesztésének módszerei és eszközei
B Az sportági alaptechnikák oktatásának módszerei

és eszközei
C A sportági taktika oktatása
C A tehetségkiválasztás és -gondozás rendszere és

módszere a sportágban
B A sportág verseny-, illetve játékszabályai
C Általános és sportágspecifikus gimnasztikai gya-

korlatok tervezése és vezetése
C Cél-, elõkészítõ és rávezetõ gyakorlatok tervezése

és vezetése
D Edzésrészek tervezése és vezetése

C Gerinc- és ízületvédelem
C Versenyszervezési ismeretek
C Az edzésterv elemzésének szempontjai
C Éves edzésterv készítése és indokolásának szem-

pontjai
C Az edzés- és a versenylátogatások szempontjai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 A rajzírás használata
3 A sportszerek és -eszközök célirányos alkalmazása
4 Motoros képességek
3 Mozgáselemzés, hibajavítás képessége

Személyes kompetenciák:
Felelõsségtudat
Szervezõkészség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Fejlõdõképesség, önfejlesztés
Pontosság

Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtõ és -fenntartó készség
Meggyõzõ készség
Motiváló készség
Irányítási készség

Módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, feltárás, hibajavítás
Módszeres munkavégzés
Ellenõrzõképesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elõvigyázatosság
Eredményorientáltság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0084–06 A sportedzõ (a sportág megjelölésével) spe-
ciális tevékenységi köre

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók,

csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és ver-
senyeztetését

Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrend-
szer-ismereteit, játék- és versenyszabályait

Felismeri és elemzi a technikai és taktikai hibákat, út-
mutatást ad azok kijavítására

Versenyzõit az életkori sajátosságok és az egyéni adott-
ságok figyelembevételével készíti fel és versenyezteti

Tudatosítja tanítványaiban az egyes edzésfeladatok je-
lentõségét és szerepét a sportteljesítményben

Versenyeken, mérkõzéseken technikai- és taktikai taná-
csokkal segíti sportolóit

Megtervezi és megszervezi tanítványai általános és
sportágspecifikus képességeinek fejlesztését

A korszerû pedagógiai és edzéselvek és -módszerek
figyelembevételével fejleszti sportolói teljesítõképességét
és teljesítõkészségét
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Kiemelt figyelmet fordít a magas szintû sportteljesít-
ményhez szükséges speciális képességek és készségek fej-
lesztésére

Edzõmérkõzéseket és -versenyeket, illetve edzõtáboro-
kat szervez

Összeállítja az edzõtáborok szakmai programját és gon-
doskodik annak végrehajtásáról

A sportbeli felkészítés részeként tanítványainak látoga-
tást szervez a kiemelkedõ hazai és nemzetközi versenyek-
re, mérkõzésekre

Rendszeresen felméri és elemzi sportolói edzettségi ál-
lapotát és az eredményeket hasznosítja a további felkészí-
tésben

Egyénre szabott edzéstervet készít és irányítja annak
végrehajtását

Folyamatosan elemzi és értékeli az edzéstervek gyakor-
lati megvalósítását, a tapasztalatokat hasznosítja a további
felkészítésben

Segíti tanítványai általános és sportágspecifikus képes-
ségeinek fejlesztését, sportteljesítményük növelését

Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felké-
szítésében együttmûködõ szakemberek tevékenységét
(sportorvos, pszichológus stb.)

Kiválasztja a kedvezõ adottságokkal rendelkezõ fiatalo-
kat, segíti az adottságok maximális kibontakoztatását

Rendszeres kapcsolatot tart a tanítványok nevelésében
és felkészítésében érintett intézményekkel, szereplõkkel

A tehetséggondozással és a sportolók felkészítésével
kapcsolatos tapasztalatait, észrevételeit megosztja más
szakemberekkel, törekszik a legújabb szakmai ismeretek
átvételére

Edzéseken, versenyeken figyelembe veszi a baleset-
megelõzés szempontjait, szükség szerint elsõsegélyt nyújt

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A passzív mozgatórendszer és a sport
B Az aktív mozgatórendszer és a sport
B A keringési- és légzõrendszer és a sportedzés
A Az edzés és az energiforgalom
A Az edzés és a szabályozórendszer
A Az edzés és a versenyzés egészségtana
B A sportoló életmódja
A A teljesítményfokozás lehetséges és tiltott eszkö-

zei
B Edzés, edzettség, sportforma
B Teljesítõképesség, teljesítõkészség
B Edzésterhelés, elfáradás és alkalmazkodás
C Gerinc- és ízületvédelem
B Edzéseszközök és a terhelés összetevõi
A A kondicionális képességek és fejlesztésük
A A koordinációs képességek és fejlesztésük
A A sporttechnika oktatása
B Taktikai képzés
A Edzéstervezés, edzésvezetés
B A versenyzés

B Kiválasztás a sportban
C A gimnasztika fogalma, alkalmazási területei
B A szabadgyakorlatok csoportosítása hatásuk és a

testrészek szerint
B A gimnasztikai szaknyelv és szakleírás
B A test tengelyei és síkjai
B Kiindulóhelyzetek
B A gimnasztika mozgásanyaga
B Rajzírás
B A gimnasztikai gyakorlatok összeállításának

szempontjai
B A gimnasztikai gyakorlatok vezetésének módszer-

tana
A Az ízületi mozgékonyság fejlesztése, lazítás
B A stretching
A Bemelegítés, csillapítás
C Testnevelési és sportjátékok
C A sportág kialakulása, nemzetközi és hazai törté-

nete
C A sportág jellemzõi
B A sportág mozgásanyaga
A A sportolók általános és sportágspecifikus felké-

szítése és versenyeztetése
A A kondicionális és koordinációs képességek sport-

ágspecifikus fejlesztésének módszerei és eszközei
A A sportág technikai elemeinek oktatása
B A sportági taktika oktatása
C Az edzõtáborok tervezése és szervezése
B A tehetségkiválasztás és -gondozás rendszere és

módszere a sportágban
A A sportág verseny-, illetve játékszabályai
B Általános és speciális gimnasztikai gyakorlatok

tervezése és vezetése
B Cél-, elõkészítõ és rávezetõ gyakorlatok tervezése

és vezetése
B Versenyek szervezése és lebonyolítása
B Az edzésterv készítésének és az edzés vezetésének

szempontjai
B Az edzés- és versenylátogatás szempontjai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 A rajzírás használata
4 A sportszerek és -eszközök célirányos alkalmazása
4 Motoros képességek
5 Mozgáselemzés, hibajavítás képessége

Személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelõsségtudat
Szervezõkészség
Döntésképesség
Fejlõdõképesség, önfejlesztés

Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtõ és -fenntartó készség
Kezdeményezõkészség
Motiváló készség
Irányítási készség
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Módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás, hibajavítás
Módszeres munkavégzés
Ellenõrzõ képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elõvigyázatosság
Eredményorientáltság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0085–06 Ügyfélszolgálat

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Fogadja, és szakszerûen tájékoztatja a vendégeket a

testedzési lehetõségekrõl, feltárja igényeiket, és javaslatot
tesz az általa legmegfelelõbbnek ítélt szolgáltatásokra

Bemutatja, ha szükséges megmagyarázza a legjellem-
zõbb sportszerek és -eszközök használatát

Biztosítja a kapcsolattartást és az információáramlást a
vendégek, a szakemberek (foglalkozásvezetõk) és a klub
vezetõi között

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Egyéb járulékos fitness-termi szolgáltatások
C A wellness elmélete
C Wellness-szolgáltatások
C Termék- és szolgáltatásismeret
C Vevõismeret
D Általános vendéglátói alapismeretek
C Személyi és tárgyi feltételek
C „Vendégközi” kapcsolatok
C Kiszolgálás ismeretek
D Sportsérülések, sportbalesetek, elsõsegélynyújtás
C Pénzkezelés
D Írásbeli kommunikáció
C Munkahelyi viselkedéskultúra
C A megjelenés kultúrája
C A verbális és nonverbális kommunikáció
D Önmenedzselés
D Fitness- és wellness-szolgáltatások hospitálása
D Öltözködési és kozmetikai gyakorlat
C A vendégfogadás asszisztálása

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Beszédkészség
4 Fogalmazás írásban

Személyes kompetenciák:
Megnyerõ fellépés
Elhivatottság
Stressztûrõ képesség

Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Közérthetõség

Módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Nyitott hozzáállás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0086–06 Létesítmény-mûködtetés

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Gondoskodik a létesítményre vonatkozó környezetvé-

delmi, közegészségügyi és balesetvédelmi elõírások betar-
tásáról

Részt vesz az esztétikus környezet megteremtésében,
felel a klub rendjéért és tisztaságáért

Betartja és betartatja a sportlétesítményben használatos
berendezések, gépek, továbbá sportszerek és -eszközök
rendeltetésszerû használatával, kezelésével kapcsolatos
rendszabályokat, elhárítja az egyszerûbb mûködési zava-
rokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Fitness-termi óratípusok és létesítmény-igényük
D A wellness szolgáltatások általános létesítmény-

igénye
D Munkahelyi viselkedéskultúra
D Üzleti kommunikáció
B Személyi és tárgyi feltételek
C Kiszolgálás-ismeretek
B Környezetvédelem, biztonság
D Számítás- és irodatechnika
D Irodai adminisztráció
D Írásbeli kommunikáció
C Különbözõ típusú létesítmények meglátogatása,

mûködésük tanulmányozása
C Fitness- és wellness-szolgáltatások hospitálása
C Rekreációs létesítmény mûködtetésének tanulmá-

nyozása
B A sportlétesítmények üzemeltetésére vonatkozó

környezetvédelmi, közegészségügyi és balesetvé-
delmi elõírások

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Beszédkészség
4 Olvasott szöveg megértése
4 Motoros képességek

Személyes kompetenciák:
Esztétikai igényesség
Szervezõkészség
Döntésképesség

Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Konfliktusmegoldó készség
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Módszerkompetenciák:
Környezet tisztántartása
Figyelem megosztása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0087–06 Kereskedelmi tevékenység

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Gondoskodik a termékek beszerzésérõl, esztétikus

kihelyezésérõl, illetve higiénikus tárolásáról
Tájékoztatja az érdeklõdõket a sportlétesítmény által

kínált étrend-kiegészítõk egészségre gyakorolt hatásáról,
a forgalmazott áruk tulajdonságairól (összetétel, hatás),
a javasolt felhasználási területeikrõl

Betartja a klub büféjében engedélyezett étrend-kiegé-
szítõk, továbbá ételek, italok szállítására, tárolására, eltart-
hatóságára vonatkozó egészségügyi és higiéniai elõíráso-
kat, rendszabályokat

Elvégzi az üzemeltetéssel együtt járó adminisztrációs
feladatokat

Közremûködik a vendéglátással kapcsolatos feladatok
ellátásában

Hatékonyan alkalmazza a fogyasztást és a vásárlást ösz-
tönzõ technikákat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Termék- és szolgáltatásismeret
B Eladástan
B Az engedélyezett étrend-kiegészítõk jellemzõi

(hatásai) és a forgalmazásukkal kapcsolatos rend-
szabályok

C Az ételek és italok egészségügyi és higiéniai elõ-
írásai a sportklubok büféjében

B Vevõismeret
C Üzleti kommunikáció
C Általános vendéglátó alapismeretek, tevékenységi

körök
D Személyi és tárgyi feltételek
C Vendégközi kapcsolatok
B Kiszolgálás-ismeretek
C Számítás- és irodatechnikai ismeretek
C Irodai adminisztráció
C Írásbeli kommunikáció
C Munkahelyi viselkedéskultúra
C A sportszervezetek kereskedelmi tevékenységével

kapcsolatos jogi ismeretek
C Vállalkozási alapismeretek
D Önmenedzselés
B Vásárlói meggyõzés
C Üzleti adminisztráció, számlázás
C Kirakatrendezés és áruismeret

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Beszédkészség
4 Fogalmazás írásban
3 Elemi számolási készség
1 Elemi szintû számítógéphasználat

Személyes kompetenciák:
Haszonelvûség
Felelõsségtudat
Türelem

Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kommunikációs rugalmasság

Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Emlékezõképesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0088–06 Menedzselés, marketing

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Gyûjti, rendszerezi és elemzi a munkakörét érintõ ada-

tokat, információkat, dönt a képesítésének megfelelõ
ügyekben

Ötleteivel segíti a klub népszerûsítését, a szakmai mun-
ka korszerûsítését

Szervezi és bonyolítja a létesítmény mûködéséhez szük-
séges írásbeli kommunikációt (formális és informális
levélírás), egyéb információs anyagokat készít (felhívás,
hirdetés, tájékoztató, plakát, órarend)

Ellátja a klub mûködési formájához (gazdasági társa-
ság, egyesület stb.) igazodó adminisztratív feladatokat
(iratkezelés, nyilvántartások, beszámolók stb.)

Kezeli a munkavégzéséhez szükséges irodatechnikai
eszközöket (fax, fénymásoló gép, pénztárgép stb.), alkal-
mazza az alapvetõ számítógép-ismereteket

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Klub-ergonómia
C Belsõ mikroklíma
C Színelmélet
C Esztétika és hangulat
C Számítás- és irodatechnika
C Irodai adminisztráció
C Pénzkezelés
B Írásbeli kommunikáció
C Általános viselkedéskultúra
B Munkahelyi viselkedéskultúra
B A megjelenés kultúrája
B A verbális és non-verbális kommunikáció
C Vállalkozási alapismeretek
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C Önmenedzselés
C Fitness- és wellness-létesítmény mûködésének

tanulmányozása

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Beszédkészség
4 Olvasott szöveg megértése
4 Fogalmazás írásban
2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció

Személyes kompetenciák:
Haszonelvûség
Elhivatottság
Önállóság

Társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Prezentációs készség
Hatékony kérdezés készsége

Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Áttekintõ képesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0430–06 Általános tevékenységi kör

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Terjeszti a testkulturális mûveltséget, tudatosítja a mo-

toros képességek fejlesztésének ismeretanyagát és mód-
szertanát

Az egészségkultúrának a minõségi élethez szükséges
ismeretanyagát továbbítja a vendégeknek, klienseknek

A felfrissülés és a szórakozás együttes élményének biz-
tosításával járul hozzá a résztvevõk-vendégek-kliensek
rekreációs tudatának formálásához

A programok tartalmának, továbbá a módszereknek és
az eszközöknek a meghatározásakor különös figyelmet
fordít arra, hogy a résztvevõk felüdülést és sikerélményt
remélnek, valamint a jó közérzet kialakulását várják tõle

Feltárja és kiszolgálja az egyéni és a kollektív rekreá-
ciós igényeket minden korosztályban

Alkalmazza a rekreációs élménykeltés módszereit és
eszközeit

Alkalmazza a stresszoldást és a lazítást célzó technikákat
Tudatosítja, hogy a rendszeres mozgás, a testedzés és a

sportolás, továbbá a helyes táplálkozás és a megfontolt
szórakozás fontos eleme az egészség megõrzésének és fej-
lesztésének

Felismeri és kihasználja a kreativitás kibontakoztatásá-
nak és fejlesztésének lehetõségeit

Felismeri és kihasználja a zene és a tánc rekreációs lehe-
tõségeit

A mozgásprogram részeként alkalmazza a biomechani-
kailag helyes testtartás kialakítását, illetve fenntartását
szolgáló speciális tartásjavító gyakorlatokat

Az edzésterhelésre nem az elvárható módon reagáló
sportolót ismételt sportorvosi vagy szakorvosi vizsgálatra
utalja

Szükség szerint együttmûködik gyógytornásszal, diete-
tikussal

Sportszakmai kérdésekben tanácsot kér testnevelõktõl
vagy sportszakemberektõl

Szervezési ügyekben segítséget kér sportmenedzserektõl

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A fizikai aktivitás hatása az egyes szervrendsze-

rekre
B Egészségvédelem
B Addiktív személy (személyiség jegyei), az addiktív

érintettség felismerése, segítségnyújtás a sport esz-
közeivel

C Táplálkozás
C Testközpontúság
C A rekreáció fogalma és története
C A rekreáció megjelenítése az egyes kultúrkörök-

ben
D Globális jelenségek napjaink életmód-kultúrájában
C A rekreáció feltételrendszere és területei
B A szabadidõs (rekreációs) tevékenység jellemzése
B Az életminõség javítását célzó elvek és módszerek
C A rekreáció szervezeti háttere
C Rekreáció-menedzsment és -marketing
D A csoportképzés alapjai
C Életkor-tan
C A fogyatékossággal élõ személyek sportrekreációja
D A személyiség
D A megismerõ tevékenység
C Személyközi kapcsolatok
D A tanácsadás módszertana
D Egészséglélektan
C A rekreációs tevékenység pszichológiai sajátos-

ságai
C A fittség lélektana
C A rekreációs foglalkozás sajátosságai
C A fittségi edzés
C Mozgástan
C Tesztek, próbák
C Sportsérülések, elsõsegélynyújtás
C Gerinc- és ízületvédelem
C Önmenedzsment
C Munkaszervezés
C A hatékony rekreátor eszköztára
D Viselkedéstan
D Megjelenéskultúra
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Beszédkészség

Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Szervezõkészség
Testi ügyesség, erõ

Társas kompetenciák:
Meggyõzõ készség
Közérthetõség
Interperszonális rugalmasság

Módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerben való gondolkodás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0431–06 Az animátor szakirány speciális tevékeny-
ségi köre

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Munkájában eredményesen alkalmazza a turizmus alap-

ismereteit, a sport és az egészségturizmus sajátosságait
Alkalmazza a wellness, a SPA, a gyógy- és a sport-

szállói minõsítések kritériumait, továbbá e kategóriák
rész-szolgáltatásainak jellemzõit (tartalmát)

Gyûjti és hasznosítja az információkat a szállodatípusok
vendégkörérõl

Gyûjti és hasznosítja az információkat a külföldi turis-
ták és a hazai lakosság utazási szokásairól és szabadidõ-
eltöltésük tipikus formáiról

Kirándulásokat és túrákat szervez és vezet
Labdás, ütõs, kaland-, gördülõ, vízi, havas és jeges játé-

kokat tervez, szervez és lebonyolít
Szellemi vetélkedõket, ügyességi játékokat, kézmûves

foglalkozásokat szervez és vezet
Ismerkedési és búcsúesteket, táncos mulatságokat szer-

vez és vezet
Felismeri és kihasználja az aktuális feltételekhez iga-

zodó programmódosítási lehetõségeket

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Viselkedéstan
D Megjelenéskultúra
C Az animáció elmélete
B Az animáció módszertana
C Táborozás
C Rekreációs programszervezés
C Rekreációs eseményszervezés
D Játékelmélet
C Játéktár
C A játékok tervezése

C Játékszervezés
D Turisztikai alapfogalmak
D Szállodai alapfogalmak
D Szállodai szolgáltatások
C Természeti rekreációs tevékenységek
C Sportrekreációs mozgásformák
C Egészségközpontú tevékenységek
B Gyermekprogramok
B Kulturális és egyéb programok
C Wellness-szolgáltatások
C Intézménylátogatás
C Megfigyelések
B Gyakorló foglalkozások
C Kommunikációs tréning

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Beszédkészség
4 Irányítási készség
5 Sportszerek és -eszközök célirányos alkalmazása

Személyes kompetenciák:
Csoportok mozgatásának, mûködtetésének készsége
Megbízhatóság
Szervezõkészség
Testi ügyesség, kézügyesség

Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtõ készség
Meggyõzõ készség
Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0432–06 Az aqua tréner szakirány speciális tevékeny-
ségi köre

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Szórakoztató és fizikai képességeket fejlesztõ progra-

mokat, továbbá vízi játékokat tervez, szervez és vezet
uszodai és állóvízi feltételek között egyaránt

Személyre szabott vízi fittségi programokat tervez, és
végrehajtását szakmailag segíti

Gondoskodik az uszodahasználat egészségügyi és bal-
eset-megelõzési szabályainak betartásáról

Alkalmazza a vízi foglalkozásokhoz szükséges segéd-
eszközöket és felszereléseket

Zenés vízi gimnasztikát tervez és vezet
Munkájában az egyéni bánásmód elvét a szokatlan

közegnek megfelelõen különös gonddal alkalmazza
Közremûködik a gyermekek és a felnõttek úszásoktatá-

sában, továbbá fittségi úszó programok szervezésében,
végrehajtásában, illetve szakmai ellenõrzésében

Vízi közegre adaptálja az egyes sportjátékokat, ilyen
foglalkozásokat tervez és vezet
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A tartáshibák megelõzésére és korrekciójára alkalmas
vízi foglalkozásokat tervez és vezet

Alkalmazza a vízi relaxációs technikákat
Szakszerûen alkalmazza a vízbõl mentés szabályait

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Viselkedéstan
C Megjelenéskultúra
C Általános víz- és medence ismeretek
C Vízi foglalkozástan
C Vízi elsõsegélynyújtás
C Általános aquatréning
C Vízi mozgásprogram- és gyakorlattár
C Vízi szertár
D A fitness-úszás alapjai
C A fitness-úszás edzéstana
D Fitness-úszás és úszásnemek
C A speciális vízi foglalkozások célcsoport-tana
B A vízi foglalkozások prevenciós és korrekciós

szerepe
B Aqua „harmónia-gyakorlatok” és terápiák
C A vízijátékok alapjai
C Játéktervezés és -szervezés
C A vízijáték-gyûjtemény
C Intézménylátogatás
C Megfigyelések
B Gyakorló foglalkozások
C Kommunikációs tréning

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Beszédkészség
5 Úszáskészség
5 Sportszerek és -eszközök célirányos alkalmazása

Személyes kompetenciák:
Felelõsségtudat
Szervezõkészség
Testi ügyesség, -erõ

Társas kompetenciák:
Meggyõzõ készség
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Interperszonális rugalmasság
Körültekintés, elõvigyázatosság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0433–06 A fitness instruktor szakirány speciális tevé-
kenységi köre

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Népszerûsíti azokat az új csoportos és zenés fitness

irányzatokat, amelyeknek mind a nemzetközi, mind a
hazai tapasztalatok szerint egészségfejlesztõ hatásuk van

A vendégek érdeklõdéséhez (igényeihez) és a foglalko-
zások céljához igazodóan egyaránt felhasználja az újdon-
ságokat és a hagyományosan bevált mozgásfajtákat

Pozitív modellként a gyakorlatanyagot szakszerûen és
esztétikusan mutatja be, megteremti a kellemes és ösztön-
zõ fitness-termi hangulatot

Felismeri, és differenciáltan foglalkoztatja a terhelés
szempontjából egyéni bánásmódot igénylõ személyeket

Célszerûen és hatékonyan megoldja az interperszonális
helyzeteket

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Viselkedéstan
C Megjelenéskultúra
C A táncos mûfajokról általában
D Latin-amerikai tánc alapú fitness irányzatok
D Street-dance alapú fitness irányzatok
D Egyéb ismert táncstílusok megjelenítése a fitness

programokban
D Egyéb világzenék és népi táncelemek megjelení-

tése a fitness programokban
D Step
C Gumiszalag
C Óriáslabda
C Kézi súlyzók
C Csoportos teremkerékpáros órák a fitness-termek-

ben
C A küzdõsportok mozgásanyagának megjelenítése

a fitness-programokban
C Gerinc- és ízületvédelem
C A korcsolyázás mozgásanyagának megjelenítése

a fitness-programokban (slide)
D Alakformáló óratípusok
C Zenés csoportos köredzés a fitness órán
C Nyújtó-lazító óratípusok
D Versenyelmélet
D Verseny-edzésmódszertan
D Versenylélektan
C Intézménylátogatás
C Megfigyelések
B Gyakorló foglalkozások
C Kommunikációs tréning

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Beszédkészség
4 Irányítási készség
5 Sportszerek és -eszközök célirányos alkalmazása

Személyes kompetenciák:
A zene és a mozgás összekapcsolásának képessége
Szervezõkészség
Rugalmasság
Testi ügyesség, erõ
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Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtõ készség
Meggyõzõ készség
Empatikus készség

Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0434–06 A gyermekkori mozgásprogram-vezetõ
szakirány speciális tevékenységi köre

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Mozgásos foglalkozásokat tervez és vezet különbözõ

létszámú és korú gyermekcsoportok számára
Mozgásfejlesztõ játékokat alkalmaz és animál változa-

tos körülmények között (játszótéren, erdei tornapályán,
sportpályán, vízben, hóban, jégen)

Zenés – elsõsorban aerobik és néptánc alapú – foglalko-
zásokat is szakszerûen vezet

Mozgásfejlesztõ tanfolyamokat és táborokat szervez és
vezet

Ellátja a csoportszervezéssel összefüggõ reklám- és
adminisztrációs feladatokat

Figyelemmel kíséri a gyerekek fejlõdését, tapasztalatai-
ról tájékoztatja a szülõket, és szükség szerint az iskolát

Használja a korosztálynak megfelelõ speciális képes-
ségfejlesztõ sportszereket és -eszközöket (babzsák, rúd,
ugrókötél)

Szakmai tanácsot ad a mûködési körét érintõ kérdésekben
Kiemelt figyelmet fordít a leggyakoribb gyermekbalese-

tek megelõzésére, valamint a gerinc- és izületvédelemre

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Viselkedéstan
C Megjelenéskultúra
C Játékelmélet
C Játéktár
C A játékok tervezése
C Játékszervezés
B Gyermekélettan és anatómia
B Gyermek sportélettan
C Egészségnevelés
C Baleset-megelõzés
D Általános fejlõdéslélektan
D A lelki funkciók fejlõdése
D A gondolkodás fejlõdése
C Az alkotó tevékenység lélektana
C Erkölcsi és szociális nevelés a gyermekkorban
B Mozgásfejlõdés a gyermekkorban
B A testi képességek fejlesztése a gyermekkorban
B Mozgástanulás

B A játék pszichológiája és pedagógiája
C A játékok fajtái
C A vizijátékok jellemzõi, szervezésük módszerei
C Játékoktatás
C Táboroztatás, túrázás a gyermekkorban
C Gyermek-foglalkozás elmélet
B A gyermek-foglalkozás felépítése (szerkezete)
C A foglalkozások tervezése és szervezése
C A gyermekfoglalkozások animálása
C A foglalkozások gyakorlatai
C A foglalkozások helyszínei
C Gerinc- és ízületvédelem
C A foglalkozások eszközei
C Alkalmazási lehetõségek
C Intézménylátogatás
C Megfigyelések
B Gyakorló foglalkozások
C Kommunikációs tréning

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Beszédkészség
5 Sportszerek és -eszközök célirányos alkalmazása

Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Szervezõkészség
Türelem
Kézügyesség, testi ügyesség

Társas kompetenciák:
Empatikus készség
Meggyõzõ készség
Segítõkészség

Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0435–06 A orientális táncoktató szakirány speciális
tevékenységi köre

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
A programok összeállításánál felhasználja az arab, a

török és a távolkeleti zene jellemzõit, a dallam- és a rit-
mushangszerek sajátosságait

Összekapcsolja a keleti zenei és tánckultúra hagyomá-
nyait a mai modern fittségi edzésmódszertan elveivel

Tánctanfolyamokat, táborokat, bemutatókat és színpadi
produkciókat szervez, és részt vesz lebonyolításukban

Hozzásegíti tanítványait a tánc örömforrásként, önkife-
jezésként, képességfejlesztésként, alkotásként történõ
megéléséhez

Igény szerint egyéni koreográfiákat állít össze, és azo-
kat megtanítja

A táncot – a szocializáció eszközeként – felhasználja
a közösségteremtés és -fejlesztés céljaira
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Tevékenységét az orientális tánc sajátos módszertaná-
nak megfelelõen végzi

A foglalkozásokon és fellépéseken megteremti az irány-
zatra jellemzõ hangulatot

Bemutatja és oktatja az orientális tánc alapmozdulatait
és kombinációs lehetõségeit

Megválasztja a tanítványok tudásszintjének megfelelõ
pedagógiai módszereket és oktatási eszközöket

Megjeleníti az irányzatot a viselkedésében, a kommuni-
kációjában, a zenehasználatában és az öltözködésében
egyaránt

Felismeri és javítja a tartáshibákat
Improvizál az oktatás vagy a fellépés aktuális igényei-

hez igazodóan

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Viselkedéstan
C Megjelenéskultúra
C Zeneelmélet
C A tánc kultúrtörténete
B Az orientális tánctanítás elmélete
B A tánc és a tánctanítás lélektana
D Produkciószervezés
D Tanfolyam- és rendezvénytípusok
D Tárgyi feltételek
B Viselkedés és stílus
C Mozgáselemzés
C A tánc tér-idõ-dinamikai-plasztikai vizsgálata
C Klasszikus balett
C Kéztechnikák
C Lábtechnikák
C Talajtánc
C A hangszerek és a testrészek közötti kapcsolatok
C Egyszerû és összetett improvizációk
C Alakzatok, formációk a csoportos táncokban
C Szólótánc, csoportos tánc és kombinációjuk
C Koncepció a produkcióban
D Indulatok, érzelmek a táncban
D A tánc elbeszélõ, mesélõ lehetõségei
D A saját test megismerése, a helyes önértékelés
C A tánchoz szükséges helyes testtartás
C A kondicionális képességek fejlesztése
D A gerinc mozgáslehetõségei
C A szimmetrikus mozdulatok tükrözése
C Intézménylátogatás
C Megfigyelések
B Gyakorló foglalkozások
C Kommunikációs tréning

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Beszédkészség
3 Testi ügyesség, ritmusérzék

Személyes kompetenciák:
A zene és a mozgás összekapcsolásának képessége
Fejlõdõképesség, önfejlesztés

Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtõ készség
Empatikus készség
Motiváló készség

Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Cselekvéstanulási képesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0436–06 A személyi edzõ szakirány speciális tevé-
kenységi köre

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Felméri a kliens fittségi állapotát és testalkati mutatóit

(vizsgálatok, tesztek)
A kiinduló szintnek, az egyéni igényeknek, valamint a

lehetõségeknek (szabadidõ, anyagiak) megfelelõen prog-
nózist készít. Ennek alapján hosszú-, közép- és rövid távú
célokat fogalmaz meg, optimális edzésfajtát ajánl (moz-
gásforma, intenzitás, terjedelem)

A klienssel közösen meghatározott célok alapján edzés-
tervet készít, és segíti annak végrehajtását

Alkalmazza a fittségi edzés elveit, módszereit és eszközeit
Kiemelt figyelmet fordít a kliensek keringési, légzõ- és

mozgatórendszerének aktuális állapotára a sporttevékeny-
ség során

Ellenõrzi a terhelés által kiváltott reakciókat, szükség
szerint javaslatot tesz az edzésingerek módosítására

Kompetenciahatárain belül szakmai tanácsot ad az
egészség megõrzéséhez és fejlesztéséhez

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Viselkedéstan
C Megjelenéskultúra
B A mozgató szervrendszer mûködése
C A mozgató szervrendszer patológiája
C Az egészségvédelem és a személyi edzés
B A fittségi állapot meghatározásának módszerei és

eszközei (vizsgálatok, tesztek)
C A személyi edzésrõl általában
D Programtervezés
B A személyi edzés folyamata
B A személyi edzés vállalkozástana
D Szakmai együttmûködés, továbbképzés
C A testmozgás szerepe az elhízás megelõzésében,

illetve csökkentésében
C Táplálkozási szokások
C Sporttáplálkozás és egyéb sajátos táplálkozási

szempontok
C Gyakorlati táplálkozástan
B A cardioedzés elmélete
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B Pulzustan
B A cardioedzés eszközrendszere
C A testformálás elmélete
C Az erõedzésrõl általában
B Az erõedzés eszközrendszere
C A nyújtás
C Izomlazítás, ellazulás, stretching
C A biomechanikailag helyes testtartást elõsegítõ és

fenntartó gyakorlatok
D Labdajátékok a személyi edzésben
C Speciális egészségfejlesztõ programok
D Wellness-szolgáltatások
C Intézménylátogatás
C Megfigyelések
B Gyakorló foglalkozások
C Kommunikációs tréning

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Beszédkészség
4 Irányítási készség
5 Sportszerek és -eszközök célirányos alkalmazása

Személyes kompetenciák:
Szervezõkészség
Önállóság
Rugalmasság
Testi ügyesség, erõ

Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtõ- és fenntartó készség
Motiváló készség
Empatikus készség
Interperszonális rugalmasság

Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Eredményorientáltság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0437–06 A szenior tréner szakirány speciális tevé-
kenységi köre

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Felméri az idõskorúak fittségi állapotát és testalkati mu-

tatóit (vizsgálatok, tesztek)
A kiinduló szintnek, az egyéni igényeknek, valamint a

lehetõségeknek (egészségi állapot, anyagiak) megfelelõen
prognózist készít. Ennek alapján – az életkori sajátosságok
figyelembevételével – hosszú-, közép- és rövid távú célo-
kat fogalmaz meg és optimál

A mozgásfajtákat, a sportági technikákat és a játéksza-
bályokat a korosztály anatómiai, élettani és lélektani sajá-
tosságaihoz igazítva, sajátos pedagógia módszerekkel ok-
tatja és gyakoroltatja

Folyamatosan ellenõrzi a terhelés által kiváltott reakció-
kat, szükség szerint módosítja az edzésingereket

Szenior sportrekreációs rendezvényeket szervez és vezet
Szeretet- és tiszteletteljes bánásmódot alkalmaz

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A fittségi állapot meghatározásának módszerei és

eszközei (vizsgálatok, tesztek)
D Játékelmélet
C Játéktár
D A játékok tervezése
C Játékszervezés
C Természeti rekreációs tevékenységek
C Egészségközpontú tevékenységek
C Az öregedésrõl általában
C Az öregség képe a közgondolkodásban
B Az idõskor élettana
B Az idõskor szociológiája
B Az idõskor pszichológiai és életviteli sajátosságai
B A sikeres öregedés jellemzõi
C A generációk együttmûködése
B Idõskori terheléstan
B Mozgásformák az idõskorban
C A szenior sportszakember munkája
C Az idõskori foglalkozásszervezés specifikumai
C Foglalkozás-módszertan
C Rendezvényszervezés
C Intézménylátogatás
C Megfigyelések
B Gyakorló foglalkozások
C Kommunikációs tréning

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Beszédkészség
5 Sportszerek és -eszközök célirányos alkalmazása

Személyes kompetenciák:
Kifejezett empatikus és kapcsolatépítõ készség
Szervezõkészség
Türelmesség
Kézügyesség, testi ügyesség

Társas kompetenciák:
Konszenzus készség
Kommunikációs rugalmasság
Segítõkészség
Konfliktuskezelõ készség

Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

0438–06 A wellness tanácsadó szakirány speciális
tevékenységi köre

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Kompetenciahatárain belül szakmai tanácsot ad szállo-

dák és rekreációs sportlétesítmények számára egészségba-
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rát és közérzetjavító szolgáltatások tervezésére, kivitele-
zésére és mûködtetésére

Preventív céllal alkalmazza az egyes környezeti ténye-
zõk (hõmérséklet, víz, fény, szín, hang stb.) szervezetre
gyakorolt hatását

Oktatja a wellness fogalmához szorosan kapcsolódó
életmódelemeket és egészségfejlesztõ technikákat

Összeállít konkrét egyéni egészségfejlesztõ programot
Egyénre szabott pihentetõ programokat és kúrákat ter-

vez, és irányítja végrehajtásukat
Átérzi és közvetíti a pozitív életérzések fõ típusait és jel-

lemzõit
Együttmûködik a rokon szakmák és szakirányok képvi-

selõivel (természetgyógyász, animátor, személyi edzõ,
masszõr, táplálkozási szakember stb.)

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Viselkedéstan
C Szállodai fogalmak
C Szállodai szolgáltatások
C Egészségközpontú tevékenységek
D A szálloda humánerõforrása
B A wellness filozófiája
C A wellness társadalmi környezete
C A wellness megjelenése a hétköznapi gondolko-

dásban és tevékenységrendszerben
C A wellness elemei
D Az érzékszervek felfedezése
C Egészségvédelem, népegészségügy
C Az egészségtudatos magatartás kialakítása
C Egészséges táplálkozás
C Egészséges környezet
C Lelki egészség
D Turisztika
C Szolgáltatástan
C Elem és környezeti hatáskúrák
C Fürdõkultúra
D Szépészeti eljárások
D Kineziológiai alapok
C Pihentetõ kúrák
C Intézménylátogatás
C Megfigyelések
B Gyakorló foglalkozások
C Kommunikációs tréning

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Beszédkészség
4 Irányítási készség
5 Sportszerek és -eszközök célirányos alkalmazása

Személyes kompetenciák:
Felelõsségtudat
Szervezõkészség
Stressztûrõ képesség
Testi ügyesség

Társas kompetenciák:
Empatikus készség
Segítõkészség
Interperszonális rugalmasság

Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Új ötletek, megoldások kipróbálása

Az 52 813 01 0010 52 01 azonosító számú, Fitness-wellness asszisztens
megnevezésû elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0078–06 Az egészséges életmód népszerûsítése

0079–06 A sport, mint a nevelés színtere és eszköze

0080–06 A sporttevékenységgel kapcsolatos
ártalmak megelõzése, felismerése,
kivédése

0081–06 Tanfolyamszervezés és -vezetés

0082–06 Rutin- és egyéb feladatok

0085–06 Ügyfélszolgálat

0086–06 Létesítmény-mûködtetés

0087–06 Kereskedelmi tevékenység

0088–06 Menedzselés, marketing

Az 52 813 01 0010 52 02 azonosító számú, Sportedzõ (sportág megjelö-
lésével) megnevezésû elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0078–06 Az egészséges életmód népszerûsítése

0079–06 A sport, mint a nevelés színtere és eszköze

0080–06 A sporttevékenységgel kapcsolatos
ártalmak megelõzése, felismerése,
kivédése

0081–06 Tanfolyamszervezés és -vezetés

0082–06 Rutin- és egyéb feladatok

0084–06 A sportedzõ (a sportág megjelölésével)
speciális tevékenységi köre

Az 52 813 01 0100 33 01 azonosító számú, Sportoktató (sportág meg-
jelölésével) megnevezésû részszakképesítés szakmai követelmény-

moduljainak

azonosítója megnevezése

0078–06 Az egészséges életmód népszerûsítése

0079–06 A sport, mint a nevelés színtere és eszköze

0080–06 A sporttevékenységgel kapcsolatos
ártalmak megelõzése, felismerése,
kivédése

0081–06 Tanfolyamszervezés és -vezetés

0082–06 Rutin- és egyéb feladatok

0083–06 A sportoktató (a sportág megjelölésével)
speciális tevékenységi köre

Az 52 813 01 0001 54 01 azonosító számú, Rekreációs mozgás-
program-vezetõ (a szakirány megjelölésével) megnevezésû ráépülés

szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0430–06 Általános tevékenységi kör

0431–06 Az animátor szakirány speciális
tevékenységi köre
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Az 52 813 01 0001 54 01 azonosító számú, Rekreációs mozgás-
program-vezetõ (a szakirány megjelölésével) megnevezésû ráépülés

szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0432–06 Az aqua tréner szakirány speciális
tevékenységi köre

0433–06 A fitness instruktor szakirány speciális
tevékenységi köre

0434–06 A gyermekkori mozgásprogram-vezetõ
szakirány speciális tevékenységi köre

0435–06 A orientális táncoktató szakirány speciális
tevékenységi köre

0436–06 A személyi edzõ szakirány speciális
tevékenységi köre

0437–06 A szenior tréner szakirány speciális
tevékenységi köre

0438–06 A wellness tanácsadó szakirány speciális
tevékenységi köre

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele.
Iskolai rendszerben is oktatható szakképesítés esetén:
Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése,

amely egyenértékû a modulzáró vizsga eredményes letéte-
lével.

2. A szakmai vizsga részei:

1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosító-

ja és megnevezése:
0078–06 Az egészséges életmód népszerûsítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az egészséges életmód és a rendszeres testedzés, spor-

tolás összefüggésének, jelentõségének ismertetése
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%

2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0079–06 A sport mint a nevelés színtere és eszköze
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A sport és a nevelés kapcsolatának, valamint a sporttevé-

kenység megengedett és a tiltott eszközeinek ismertetése
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%

3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0080–06 A sporttevékenységgel kapcsolatos ártalmak

megelõzése, felismerése, kivédése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az edzésártalmak megelõzésének, felismerésének és

kivédésének ismeretei. Elsõsegélynyújtási alapismeretek
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%

4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0081–06 Tanfolyamszervezés és -vezetés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A sporttanfolyamok szervezésének folyamata és veze-

tésének bemutatása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%

5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0082–06 Rutin- és egyéb feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A testnevelés és sport hazai szervezetrendszerének,

mûködésének és finanszírozásának bemutatása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A munkakörrel együtt járó rutinfeladatok és tevékeny-

ségek bemutatása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 40%
2. feladat: 60%

6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0083–06 A sportoktató (a sportág megjelölésével)

speciális tevékenységi köre
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A rendszeres edzés hatása a szervezetre
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az alkalmazkodás és a teljesítményfokozás elméleti

háttere. A motoros képességek fejlesztése
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A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A sporttechnika oktatási folyamatának ismertetése.

Stratégia, taktika
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
A sportág mozgásanyagának ismertetése. A sportág ver-

senyszabályai
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
A képességfejlesztés sportágspecifikus módszerei és

eszközei
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 6. vizsgafeladat:
A sportág egy technikai eleme oktatásának megtervezé-

se, majd egy részének levezetése gyakorlatban
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 20%
2. feladat: 15%
3. feladat: 15%
4. feladat: 15%
5. feladat: 15%
6. feladat: 20%

7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0084–06 A sportedzõ (a sportág megjelölésével) spe-

ciális tevékenységi köre
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A különbözõ típusú edzések által kiváltott szervi, szerv-

rendszeri és funkcionális változások
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A sportág teljesítmény-összetevõi, az összetevõk értel-

mezése és elemzése. A sportágspecifikus képességfejlesz-
tés elvei, módszerei és eszközei

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A sportág technikai képzésének specifikumai
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
A taktikai képzés sportágspecifikus ismeretei. Speciális

verseny-, illetve versenyeztetési ismeretek
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
A sportági profil és a sportág mozgásanyaga. Kiválasz-

tás, tehetséggondozás a sportágban
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 6. vizsgafeladat:
A sportág egy jellemzõ technikai eleme oktatásának ter-

vezése és egy részének levezetése
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 10%
2. feladat: 15%
3. feladat: 15%
4. feladat: 20%
5. feladat: 15%
6. feladat: 25%

8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0085–06 Ügyfélszolgálat
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A fitness-wellness termekben telepített legjellemzõbb

sportszerek és -eszközök használatának ismertetése, be-
mutatása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlat
Idõtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%

9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosító-

ja és megnevezése:
0086–06 Létesítmény-mûködtetés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A fitness-wellness termekben használatos berendezések

és gépek, továbbá sportszerek és -eszközök rendeltetés-
szerû használatával, kezelésével kapcsolatos rendszabá-
lyok ismertetése

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%

10. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0087–06 Kereskedelmi tevékenység
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A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A fitness-wellness termekben mûködõ büfé által forgal-

mazott áruk ismertetése, különös tekintettel az étrend-
kiegészítõk egészségre gyakorolt hatására

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlat
Idõtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%

11. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0088–06 Menedzselés, marketing
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy klub menedzselését és marketing tevékenységét

segítõ projekt készítése
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%

12. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0430–06 Általános tevékenységi kör
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A rekreációs kultúra szerepe és jelentõsége a lakosság

életminõségében, különös tekintettel az egészség-, kör-
nyezet-, szabadidõ- és testkulturális vonatkozásokra

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%

13. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0431–06 Az animátor szakirány speciális tevékeny-

ségi köre
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Turisztikai alapismeretek. Az animátor tevékenysége

a turizmusban
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az animátori tevékenység táborokban, klubokban, civil

szervezetekben, általában a szabadidõs programokban
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Játék a szabadidõs programokban. Játékszervezés és

-vezetés különbözõ célcsoportok foglalkozásain. Szellemi
és mozgásos játékok

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Készítsen csoportanimálási forgatókönyvet egyhetes

üdülésre/táborozásra megadott célcsoportnak és prezen-
tálja egy részegységét a gyakorlatban

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 30 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Készítsen csoportanimálási forgatókönyvet egy nyitott

rendezvényre (farsang, majális stb.) és prezentálja egy ré-
szegységét a gyakorlatban

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 20%
2. feladat: 20%
3. feladat: 20%
4. feladat: 20%
5. feladat: 20%

14. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0432–06 Az aqua tréner szakirány speciális tevékeny-

ségi köre
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Rekreációs célú vízi foglalkozások szervezése és veze-

tése a rendelkezésre álló víz jellegének (medence vagy
nyíltvíz), továbbá a célcsoport és a tevékenység jellegének
megfelelõen (aqua fitness, vízi aerobik, kondicionálás,
játék stb.)

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A vízi foglalkozások egészségügyi, higiénés és bal-

eset-megelõzési szabályai. Szakszerû vízbõl mentés és
elsõsegélynyújtás

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Vízi gimnasztika tervezése zenére megadott célcsoport-

nak, és egy részegység prezentációja
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 25%
2. feladat: 25%
3. feladat: 50%

15. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosító-

ja és megnevezése:
0433–06 A fitness instruktor szakirány speciális tevé-

kenységi köre
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A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A zene és a mozgás kapcsolata. A tánc a testkultúrában.

Divatos (tánc) irányzatok. A tánctanítás algoritmusa
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Eszközök felhasználása a fittségi programokban. Az

eszközök élmény- és hatásfokozó szerepe és mértéke
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Megadott célcsoportnak eszközös, vagy speciális moz-

gástípusú fittségi foglalkozás tervezése. Egy eszköz, vagy
egy speciális típus jellegzetességeinek, használatnak a
gyakorlati bemutatása. Egy csillapítás levezénylése

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 25%
2. feladat: 25%
3. feladat: 50%

16. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0434–06 A gyermekkori mozgásprogram-vezetõ

szakirány speciális tevékenységi köre
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A gyermekkor testi, lelki, szociális és értelmi jellemzõi.

A növekedés, fejlõdés és érés folyamata a korosztályban.
A gyermekfoglalkozások sajátosságai, módszerei és esz-
közei. A játék mint a foglalkozások központi eleme

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Cselekvéstanulás a gyermekkorban. A mozgás, a zene

és a játék szerepe a motoros képességek és a személyiség
fejlõdésében

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Megadott célcsoportnak játékos gyerektorna tervezése

különbözõ eszközökkel. Egy részegység levezénylése
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 25%
2. feladat: 25%
3. feladat: 50%

17. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosító-

ja és megnevezése:
0435–06 A orientális táncoktató szakirány speciális

tevékenységi köre

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A zene és tánckultúra elméleti alapjai. A zene és a mozgás

kapcsolata. A tánc a testkultúrában. A keleti tánckultúra
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az orientális tánctanítás elmélete és módszertana. Tan-

folyam- és produkciószervezési ismeretek
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Egy célcsoportnak megadott témában koreográfia ter-

vezése és betanítása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 25%
2. feladat: 25%
3. feladat: 50%

18. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0436–06 A személyi edzõ szakirány speciális tevé-

kenységi köre
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A fittségi edzés elmélete és módszertana. A tervkészítés

folyamata a diagnózistól a kész programig
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A személyi és kiscsoportos edzés (foglalkozás) speci-

fikumai. Az életmód és a fittség kapcsolata. Táplálkozás-
tan és testkontroll. Pihenéskultúra, regeneráció, relaxáció.
A cardio- és az alakformáló edzések azonosságai (hason-
lóságai) és különbözõségei. Pulzustan

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Megadott célcsoportnak eszközös, vagy speciális moz-

gástípusú fittségi foglalkozás tervezése. Bemelegítõ prog-
ram levezénylése után a gyakorlatban egy eszköz, vagy
egy speciális típus jellegzetességének, használatának be-
mutatása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 25%
2. feladat: 25%
3. feladat: 50%

19. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosító-

ja és megnevezése:
0437–06 A szenior tréner szakirány speciális tevé-

kenységi köre
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A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Gerontológia, az idõsödés tana. Testi, lelki, szociális és

szellemi változások az idõskorban. Az idõsek életmódja és
terhelhetõsége

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az idõskori mozgásprogramok eszközrendszere és sajá-

tos módszertana
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Programtervezés (zenés-táncos, vagy kirándulás-túrá-

zás) egy adott célcsoportnak. Egy relaxációs, lazító prog-
ram levezetése

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 25%
2. feladat: 25%
3. feladat: 50%

20. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0438–06 A wellness tanácsadó szakirány speciális

tevékenységi köre
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A wellness filozófiája, elmélete és módszertana. Well-

ness szolgáltatások és programok a turizmusban
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Egészségkultúra, egészségtudat, egészség-magatartás.

A wellness és az egészségkultúra kapcsolata
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Egy megadott korú, egészségi állapotú és szociális

viszonyok között élõ házaspárnak életmódváltó program
készítése. Meggyõzés az életmódváltás helyességérõ.
Légzõ és nyújtó gyakorlatok tanítása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 30 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Megadott célcsoportnak wellness-hétvége tervezése

egy termálfürdõben. Egy relaxációs program levezetése
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 25%
2. feladat: 25%
3. feladat: 25%
4. feladat: 25%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:

Az 52 813 01 0010 52 01 azonosító számú, Fitness-
wellness asszisztens megnevezésû elágazáshoz rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 5
5. vizsgarész: 15
8. vizsgarész: 15
9. vizsgarész: 15
10. vizsgarész: 15
11. vizsgarész: 5
Az 52 813 01 0010 52 02 azonosító számú, Sportedzõ

(a sportág megjelölésével) megnevezésû elágazáshoz ren-
delt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 5
5. vizsgarész: 15
7. vizsgarész: 50
Az 52 813 01 0100 33 01 azonosító számú, Sportoktató

(a sportág megjelölésével) megnevezésû részszakképesí-
téshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészé-
ben

1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 5
5. vizsgarész: 15
6. vizsgarész: 50
Az 52 813 01 0010 54 01 azonosító számú, Rekreációs

mozgásprogram-vezetõ megnevezésû (animátor szak-
irány) ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a
vizsga egészében:

12. vizsgarész: 25
13. vizsgarész: 75
Az 52 813 01 0010 54 01 azonosító számú, Rekreációs

mozgásprogram-vezetõ megnevezésû (aqua tréner szak-
irány) ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a
vizsga egészében:

12. vizsgarész: 25
14. vizsgarész: 75
Az 52 813 01 0010 54 01 azonosító számú, Rekreációs

mozgásprogram-vezetõ megnevezésû (fittnes intruktor
szakirány) ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya
a vizsga egészében:

12. vizsgarész: 25
15. vizsgarész: 75
Az 52 813 01 0010 54 01 azonosító számú, Rekreációs

mozgásprogram-vezetõ megnevezésû (gyermekkori moz-
gásprogram-vezetõ szakirány) ráépüléshez rendelt vizsga-
részek és ezek súlya a vizsga egészében:

12. vizsgarész: 25
16. vizsgarész: 75

4–5. szám SPORTÉRTESÍTÕ 87



Az 52 813 01 0010 54 01 azonosító számú, Rekreációs
mozgásprogram-vezetõ megnevezésû (orientális táncokta-
tó szakirány) ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek sú-
lya a vizsga egészében:

12. vizsgarész: 25
17. vizsgarész: 75
Az 52 813 01 0010 54 01 azonosító számú, Rekreációs

mozgásprogram-vezetõ megnevezésû (személyi edzõ
szakirány) ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya
a vizsga egészében:

12. vizsgarész: 25
18. vizsgarész: 75
Az 52 813 01 0010 54 01 azonosító számú, Rekreációs

mozgásprogram-vezetõ megnevezésû (szenior tréner
szakirány) ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya
a vizsga egészében:

12. vizsgarész: 25
19. vizsgarész: 75
Az 52 813 01 0010 54 01 azonosító számú, Rekreációs

mozgásprogram-vezetõ megnevezésû (wellnes tanácsadó
szakirány) ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya
a vizsga egészében:

12. vizsgarész: 25
20. vizsgarész: 75

Az 52 813 01 0010 52 01 azonosító számú, Fitness-
wellness asszisztens megnevezésû elágazáshoz rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyi-
ben a vizsgázó az 52 813 01 0100 33 01 azonosító számú,
Sportoktató (a sportág megjelölésével) megnevezésû
rész-szakképesítéssel rendelkezik

8. vizsgarész: 25
9. vizsgarész: 25
10. vizsgarész: 25
11. vizsgarész: 25
Az 52 813 01 0010 52 02 azonosító számú, Sportedzõ (a

sportág megjelölésével) megnevezésû elágazáshoz rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyi-
ben a vizsgázó az 52 813 01 0100 33 01 azonosító számú,
Sportoktató (a sportág megjelölésével) megnevezésû rész-
szakképesítéssel rendelkezik

7. vizsgarész: 100

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:

Az elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének
korábbi teljesítése

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgasza-
bályzattól eltérõ szempontjai: –
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VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez
szükséges eszközök

és felszerelések minimuma

Sport-
oktató

(a sportág
megjelö-
lésével)

Sportedzõ
(a sportág

meg-
jelö-

lésével)

Fitness-
wellness
asszisz-

tens
elágazás

Rekreációs mozgásprogram-vezetõ ráépülés

Animátor
szakirány

Aqua
tréner

szakirány

Fitness
instruktor
szakirány

Gyermek-
kori

mozgás-
program
vezetõ

szakirány

Személyi
edzõ

szakirány

Szenior
tréner

szakirány

Wellness
tanácsadó
szakirány

Tornaterem (tornaszoba) * * X X – X X X X X

Tantermi fehér tábla X X X X X X X X X X

Írásvetítõ X X X X X X X X X X

Projektor X X X X X X X X X X

Laptop X X X X X X X X X X

Videó lejátszó X X X X X X X X X X

Videó kamera X X X X X X X X X X

Hangosító rendszer * * X X X X X X X X

Mikrofon * * X X X X X X X X

Anatómiai szemléltetõ
eszközök

X X X X X X X X X X

Pulzuskövetõ órák * * X – X X – X X X

Fejmikrofon * * – X X X X X X X

Step-lépcsõk * * X – – X X X – –

Gumiszalag * * X – – X X X – –

Gumikötél * * X – – X X X – –

Csuklósúlyzók * * X – – X – – – –

Bokasúlyzók * * X – – X – – – –



A képzési feladatok teljesítéséhez
szükséges eszközök

és felszerelések minimuma

Sport-
oktató

(a sportág
megjelö-
lésével)

Sportedzõ
(a sportág

meg-
jelö-

lésével)

Fitness-
wellness
asszisz-

tens
elágazás

Rekreációs mozgásprogram-vezetõ ráépülés

Animátor
szakirány

Aqua
tréner

szakirány

Fitness
instruktor
szakirány

Gyermek-
kori

mozgás-
program
vezetõ

szakirány

Személyi
edzõ

szakirány

Szenior
tréner

szakirány

Wellness
tanácsadó
szakirány

Kézisúlyzók * * X – – X – – – –

Szõnyegek * * X – – X X X X –

Teremkerékpár * * X – – X – X X –

Taposógép * * X – – X – X X –

Evezõpad * * X – – X – X X –

Futószalag * * X – – X – X X –

Kar-ergométer * * X – – X – X – –

Ellipszis–tréner * * X – – X – X – –

Mell-, láb- és vádli-erõsítõgép * * X – – X – X – –

Fekvenyomó pad * * X – – X – X – –

Kétkezes súlyzók (rúd tárcsa) * * X – – X – X – –

Scott-pad * * X – – X – X – –

Római-pad * * X – – X – X – –

Súlytartó állványok * * X – – X – X – –

Húzódzkodó-állvány * * X – – X – X – –

Tolódzkodó-állvány * * X – – X – X – –

Uszoda * * X X X X X X X X

Vízben alkalmazott
segédeszközök
(közegellenállást fokozók)

* * X – X – X – X X

Úszómellények * * X – X – – – – X

Vízfestékek * * – – – – X – – –

Ceruzák * * – – – – X – – –

Gyurmák * * – – – – X – – –

Gyöngyök * * – – – – X – – –

Papírok * * – – – – X – – –

Hajtogató-lapok * * – – – – X – – –

Fonalak * * – – – – X – – –

Zsírkréták * * – – – – X – – –

Filctollak * * – – – – X – – –

Mesekönyv * * – – – – X – – –

Karikák * * – – – – X – – –

Labdák * * – – – – X – – –

Az elsõsegélynyújtás az
egészségmegõrzés
kompetenciák fejlesztéséhez
szükséges releváns eszközök

X X X X X X X X X X

Megjegyzés:
1. * jelmagyarázat: A sportoktató részszakképesítés és a sportedzõ szakképesítés képzési feladatainak teljesítéséhez

szükséges további eszközöket és felszereléseket az adott sportág sajátosságainak fegyelembevételével kell biztosítani
2. A képzõhelyek számára javasolt az automata defibrillátor készülék beszerzése
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VII.

Egyebek

1. A 52 813 01 0100 33 01 OKJ számú, Sportoktató
(a sportág megjelölésével) elnevezésû részszakképesítés
esetében a képzés megkezdésének szükséges feltétele a
betöltött 18. életév.

2. A vizsgabizottság egy tagját
a) a Sportoktató (sportág megjelölésével) részszakké-

pesítés (OKJ szám: 52 813 01 0100 33 01) és a Sportedzõ
(sportág megjelölésével) elágazás (OKJ szám: 52 813 01
0010 52 02) tekintetében az érintett országos sportági
szakszövetség, illetve területi szervének képviselõje,

b) a Fitness-wellness asszisztens elágazás (OKJ szám:
52 813 01 0010 52 01) és a Rekreációs mozgásprogram
vezetõ ráépülés (OKJ szám: 52 813 01 0001 54 01) vala-
mennyi szakiránya tekintetében a Nemzeti Szabadidõsport
Szövetség delegálja.

A vizsgaszervezõ intézmény a vizsga szakterületének
figyelembevételével kéri fel az illetékes szervezetet a vizs-
gabizottsági tag kijelölésére.

3. A Sportoktató (sportág megjelölésével) részszakké-
pesítés (OKJ szám: 52 813 01 0100 33 01) és a Sportedzõ
(sportág megjelölésével) elágazás (OKJ szám: 52 813 01
0010 52 02) azokban a sportágakban szerezhetõ, amelyek-
ben a sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglaltaknak
megfelelõ országos sportági szakszövetség mûködik.

4. A sportoktató (búvársport, evezés, golf, hegymá-
szás, jégkorong, kajak-kenu, korcsolya, sí, snowboard,
vitorlázás sportágakban) rész-szakképesítés 6. vizsgarész
hozzárendelt 6. vizsgafeladata, továbbá a sportedzõ
(búvársport, evezés, golf, hegymászás, jégkorong, kajak-
kenu, korcsolya, sí, snowboard, vitorlázás sportágakban)
elágazás 7. vizsgarész hozzárendelt 6. vizsgafeladata telje-
sítésének idõpontját a vizsgaszervezõ határozza meg.
Ebben az esetben a vizsga befejezésének – az elsõ vizsga-
tevékenység napjától számított 30 napon belüli – határide-
jétõl el lehet térni. A vizsgafeladatok teljesítésérõl a vizs-
gabizottság tagjai által hitelesített jegyzõkönyvet kell
készíteni, és azt a szakmai vizsga irataihoz kell csatolni.

8. melléklet
a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez

SPORTSZERVEZÕ, -MENEDZSER
SZAKKÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szakképesítés azonosító száma: 52 813 02 0000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése: Sportszervezõ, -me-
nedzser

3. Szakképesítések köre:

3.1. Részszakképesítés: Nincs

3.2. Elágazások: Nincsenek

3.3. Ráépülés: Nincs

4. Hozzárendelt FEOR szám: 3716

5. Képzés maximális idõtartama:

Szakképesítés megnevezése
Szakképzési
évfolyamok

száma
Óraszám

Sportszervezõ, -menedzser 1 1000

II.

Egyéb adatok

Szakképesítés megnevezése: Sportszervezõ, -menedzser
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai elõképzettség: érettségi vizsga
Szakmai elõképzettség: –
Elõírt gyakorlat: –
Elérhetõ kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
2. Elmélet aránya: 50%
3. Gyakorlat aránya: 50%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Idõtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhetõ
Ha szervezhetõ, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

III.

Munkaterület

1. A szakképesítéssel legjellemzõbben betölthetõ mun-
kakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma FEOR megnevezése

3716 Hivatásos sportoló

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemzõ
leírása:

Közremûködik a sporttevékenység szakmai feltételei-
nek megteremtésében

Közremûködik a sportszervezet gazdasági feltételeinek
biztosításában
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Marketing, PR tevékenységet végez
Közremûködik az egészséges életmód szemléletének

kialakításában, megerõsítésében
Részt vesz a szakmai tevékenység értékelésében
Sporttanfolyamokat szervez és vezet

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma megnevezése

52 813 01 0000 0000 Sportedzõ

IV.

Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-

zése:

0081–06 Tanfolyamszervezés és -vezetés

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Felméri a lehetõségeket és az igényeket
Ellátja a tanfolyam szervezésével és vezetésével kap-

csolatos jogi és igazgatási feladatokat (egyeztetések, prog-
ramok, engedélyek, nyilvántartások, jelentések, költség-
vetés stb.)

Elvégzi a tanfolyammal kapcsolatos marketingfeladato-
kat (hirdetés, toborzás stb.)

Tervezi, szervezi és vezeti a tanfolyamot
Sporttanfolyam szervezése és vezetése során kiemelt

figyelmet fordít a sportban tehetséges fiatalok kiválasztá-
sára és ösztönzésére a rendszeres testedzés irányába

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Sportszervezési és -vezetési ismeretek
C A sportbeli tehetség ismérvei
C A tehetségkiválasztás és -gondozás rendszere

hazánkban
C Személyközi kapcsolatok
C A fittségi edzés alapjai
C Gimnasztikai alapismeretek
C Fitness-termi óratípusok
D Test- és alakformálás
D A wellness elmélete
D Wellness-szolgáltatások
C Üzleti kommunikáció
D Vendégközi kapcsolatok
C Számítás- és irodatechnika
C Irodai adminisztráció
B Írásbeli kommunikáció
C Általános viselkedéskultúra

C Munkahelyi viselkedéskultúra
C A megjelenés kultúrája
B A verbális és nonverbális kommunikáció
C Szociálpszichológia
C Jogi ismeretek
B Vállalkozási alapismeretek
C Önmenedzselés

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Beszédkészség
4 Fogalmazás írásban
4 Motoros képességek

Személyes kompetenciák:
Kockázatvállalás
Felelõsségtudat
Szervezõkészség

Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányítási készség
Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Áttekintõ képesség
Kreativitás, ötletgazdagság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

1269–06 A sportszervezet mûködésének szervezése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Részt vesz a szervezet tevékenységének adott idõszakra

történõ meghatározásában (célok), éves munkatervet ké-
szít (feladatok, felelõsök, határidõk)

A célkitûzések megvalósítása érdekében kialakítja
a munkaszervezeteket és a munkafolyamatokat

Összehangolja a sportszervezetben folyó szakmai tevé-
kenységet

Kialakítja a szervezet munkatársainak ösztönzési rend-
szerét

Éves eseménynaptárt egyeztet az érintett szakmai szer-
vezetekkel

Biztosítja, illetve összehangolja a szakmai munka
személyi és tárgyi feltételeit

Megteremti a sportolók mentális felkészítésének lehetõ-
ségeit

Közremûködik a versenyek elõkészítésében és lebonyo-
lításában (szakmai egyeztetés, forgatókönyv elkészítése,
engedélyek beszerzése, egészségügyi szolgálat igénylése,
közremûködõk biztosítása és tevékenységük megszerve-
zése)

Megszervezi a versenyek biztonságos lebonyolításának
feltételeit

Közremûködik az edzõtáborok szervezésében
Az oktatók és az edzõk részére szakmai továbbképzése-

ket szervez, illetve koordinál
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Irányítja a szakmai tevékenységhez kapcsolódó tech-
nikai személyzetet

Ellenõrzi a feladat- és munkaköréhez kapcsolódó tech-
nikai személyzet tevékenységét

Rendszeresen tájékozódik az oktatóktól és az edzõktõl
a célkitûzések teljesítésének állásáról és az idõszerû fel-
adatokról

Az edzõkkel egyezteti az aktuális szakmai és szervezési
feladatokat

Ellátja a jogszabályban meghatározott, a kötelezõ sta-
tisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat

Éves szakmai beszámolót készít a felügyeleti szerv
részére

Tapasztalatot és információt cserél a társszervezetek
hasonló feladatokat ellátó munkatársaival

Versenyeket szervez a hazai és külföldi kapcsolatok
megteremtése, fejlesztése céljából

Szakmai konferenciákat szervez
Részt vesz, és felkérésre elõadást tart szakmai konferen-

ciákon

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A pedagógiai alapfogalmak jellemzõi
C A nevelés tényezõi (természeti, társadalmi, peda-

gógiai)
C A nevelés lehetõsége és szükségessége
C A fontosabb személyiségtípusok jellemzõi
D A tanulás fogalma, a tanuláselméletek fontosabb

ismérvei
C A motiváció és az érzelem
D Az egyén és a csoport pszichológiai jellemzõi
B A döntés fogalma, a döntési folyamat jellemzõi
C A szervezet jellemzõi (fogalma, lényeges jegyei,

struktúrája)
B A szervezet és a vezetés kapcsolatának jellemzõi
C Szervezeti problémák, az egyén és a szervezet

viszonyának jellemzõi
B A fontosabb vezetõi feladatok és jellemzõik (kép-

viselet, döntéshozatal, szervezés, irányítás, ellen-
õrzés, értékelés)

C A vezetéselméleti irányzatok és iskolák jellemzõi,
a vezetõi hierarchia sajátosságai

C Az Európai Sport Charta fontosabb tartalmi jegyei
C Az Európai Unió sportpolitikájának fontosabb jel-

lemzõi
C A testnevelés és a sport területei (versenysport,

rekreációs célú sport, diáksport, egyetemi-fõisko-
lai sport, tanórai és tanórán kívüli testnevelés)

B A sport társadalmi funkcióinak jellemzõi
C A sportszervezetek létrehozásának szabályai
C Az irányító és a végrehajtó sportszervezetek fõbb

jellemzõi
B A sportvezetés fogalma, a jellegzetes sportvezetési

stílusok ismérvei

B A hazai sportszervezetek jellemzõi
B A magyar sport irányítási, igazgatási és finanszíro-

zási rendszerének jellemzõi
C A magyar sport versenyrendszerének jellemzõi
C A magyar sport utánpótlás-nevelési rendszerének

fõbb sajátosságai
C Az iskolai testnevelés és sport sajátosságai, társa-

dalmi és sportszakmai vonatkozásai
C A magyar sport nemzetközi kapcsolatrendszerének

fõbb jellemzõi
B Az eseményszervezés folyamata
C A versenykiírás funkciója, tartalmának fontosabb

elemei
C Vezetéslélektani alapismeretek
C A vezetési stílusok jellemzõi
B A hatékony vezetés jellemzõi (személyiségténye-

zõi)
B A sportmenedzser funkciói (szerep és státusz)
B A munkahelyi közérzet kialakításának és formálá-

sának folyamata, módszerei és eszközei
C A csapatszerkezet jellemzõi
C A beilleszkedés pszichológiai háttere
B A beosztottak ösztönzésének módszerei és esz-

közei
C A participáció jellemzõi. Az alkalmasság és a be-

válás problematikája
B Az imázs kialakításának folyamata
C A konfliktushelyzetek és kezelésük technikái
B Tárgyalási stratégiák és pszichológiai jellemzõik
C Jogi alapfogalmak (jog, jogtípusok, jogrendszer,

jogágak, jogforrások, hatáskör és illetékesség)
D A jogi normák jellemzõi (fogalma, fajtái, érvé-

nyessége és hatályossága stb.)
D A jogvesztés és elévülés ismérvei
C A jogalkalmazás, a jogkövetés és a jogértelmezés

szabályai
C A polgári jogi jogviszony jellemzõi
D A vagyoni viszonyok szabályai
C Tulajdonjogi alapismeretek
C A kötelmi jog jellemzõi, a szerzõdéssel kapcsola-

tos alapismeretek
C A kártérítés szabályai
C A polgári peres és nem peres eljárás jellemzõi
D A magyar közigazgatás jellemzõi
B A magyar sportigazgatás jellemzõi
C A testnevelés és sport jogi háttere (Alkotmány, tör-

vények, rendeletek)
C A sport-munkajogviszony jellemzõi
C A felelõsségi alakzatok jellemzõi a sportban

(fegyelmi felelõsség, vétség, büntetés stb.)
C A magyar központi sportirányítás rendszerének

jellemzõi
C A sportszövetségek feladat- és hatáskörének jel-

lemzõi
C A sportköztestületek feladat- és hatáskörének jel-

lemzõi
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C A helyi önkormányzatok testneveléssel és sporttal
kapcsolatos feladatai és hatáskörének jellemzõi

B A sportvállalkozások szervezésének és mûködte-
tésének szabályai

C Sportesemények tervezésének, szervezésének és
lebonyolításának fontosabb szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Beszédkészség
3 Szakmai nyelv használata
3 Idegen nyelvû olvasott szöveg megértése
3 Alapszintû számítógéphasználat

Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Szervezõkészség
Döntésképesség

Társas kompetenciák:
Adekvát metakommunikációs készség
Irányítási készség
Motiváló készség
Prezentácós készség

Módszerkompetenciák:
Áttekintõ képesség
Eredményorientáltság
Tervezés
Gyakorlatias feladatértelmezés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

1270–06 Gazdasági feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Éves költségvetést egyeztet a gazdasági vezetõvel
Pénzügyi tervet készít a szakmai feladatok megvalósí-

tásához
A programok lebonyolításához szponzorokat, mecéná-

sokat szervez
Kiemelt figyelmet fordít a saját bevételi lehetõségek

kiaknázására (ingatlan-bérbeadás, tagdíj, pártoló tagság,
tanfolyamok, egyéb rendezvények)

Részt vesz konferenciák és továbbképzések financiális
feltételeinek megteremtésében

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A gazdaság általános jellemzõi (erõforrások, ter-

melési tényezõk), a gazdasági rendszer fogalma
C Az ár fontosabb ismérvei
D Az árugazdaság jellemzõi
D A termelési tényezõk piacának sajátosságai
C A vállalkozás sajátosságai (termelési tényezõ, gaz-

dasági forma)
C Az üzleti vállalkozás kialakításának, átalakításá-

nak és megszûnésének szabályai

B A szervezet finanszírozási döntési mechanizmusá-
nak jellemzõi

C A sportpiac általános jellemzõi
B A hazai sportvállalkozások jellemzõi, érdekeltségi

viszonyai
B A sport adóvonatkozásai
C Marketingszabályok a szervezet sikeres mûködte-

tésében
D A szükséglet-igény-kereslet összefüggésének jel-

lemzõi
C Az információgyûjtés módszerei, az értékelés esz-

közei, a sportpiac megismerésének szabályai
D Az árképzés szabályai (fedezetszámítás), az árak és

a kínálat kapcsolatának jellemzõi
C A pályázatok elkészítésének fontosabb tudnivalói
C Biztosítási alapismeretek, a kockázat és a biztosí-

tás kapcsolatának jellemzõi
B A beszámolók formái és jellemzõi
B A szervezet vagyona meghatározásának és doku-

mentálásának szabályai
C A számlakeret és a számlarend jellemzõi
C A befektetett és a forgóeszközök sajátosságai
C A források jellemzõi (saját tõke, hitelek stb.)
C A jövedelem összetevõinek sajátosságai
C A költségek és csoportosításuk jellemzõi
C Az értékelés és az eredmény megállapításának

szabályai
B A könyvvitel fogalma, az egyszeres könyvvitel

szabályai
D Tulajdonjogi alapismeretek
D A kártérítés szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Beszédkészség
4 Fogalmazás írásban
4 Alapszintû számítógéphasználat
3 Testi képességek

Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Szervezõkészség
Meggyõzõ készség

Társas kompetenciák:
Kezdeményezõkészség
Interperszonális rugalmasság
Fogalmazó készség

Módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Tervezés
Körültekintés, elõvigyázatosság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

1271–06 Marketing és PR-tevékenység
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A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Közremûködik a szervezet pozitív megítélésének kiala-

kításában
Kialakítja és mûködteti a szervezet külsõ és belsõ kom-

munikációs rendszerét
Innovációs javaslatokat készít a szervezet mûködésének

korszerûsítésére
Gondoskodik reklámanyagok elkészítésérõl és kiadásá-

ról, illetve terjesztésérõl
Sajtótájékoztatót szervez, tájékoztatja a médiát a szer-

vezet tevékenységérõl
Összeállítja és aktualizálja a szervezethez kapcsolódó

VIP-listát

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D A gazdaság általános jellemzõi (erõforrások, ter-

melési tényezõk), a gazdasági rendszer fogalma
C A piac fogalma és szerkezetének sajátosságai
C A piac legfontosabb tényezõi (kereslet, kínálat, ár)
D A tõkepiac és a munkaerõpiac jellemzõi
C A szervezet finanszírozási döntési mechanizmusá-

nak jellemzõi
B A sportpiac általános jellemzõi
C A hazai sportvállalkozások jellemzõi, érdekeltségi

viszonyai
C A sport adóvonatkozásai
C Kommunikációelméleti alapismeretek
B Az információ sajátosságai
B Közhasznú információs források és jellemzõik
B A nyilvánosság jellemzõi (fogalma, fórumai)
B A médiapiac jellemzõi
C A közvélemény fogalma, sajátosságai
C Alapvetõ közvéleménykutató-technikák és jellem-

zõik
B A tömegkommunikációs technika eszközrendszere

és fõbb jellemzõi
C A politikai tömegkommunikáció jellemzõi („negye-

dik hatalmi ág”)
C A pártatlan tájékoztatás kritériumai
B A hatásosság jellemzõi a befolyásolás különbözõ

szinterein
C Az irányító és a végrehajtó sportszervezetek fõbb

jellemzõi
C A hazai sportszervezetek rendszerének jellemzõi
C Az imázs kialakításának folyamata
C Tárgyalási stratégiák és pszichológiai jellemzõik
B A figyelemfelkeltés technikái
B A marketing alapfogalmak ismérvei
B Marketingszabályok a szervezet sikeres mûködte-

tésében
B A piaci formák jellemzõi

C A szükséglet-igény-kereslet összefüggésének jel-
lemzõi

C A tervezés szerepe a marketingben
B A fogyasztói, illetve a vásárlói magatartás szocio-

lógiai, lélektani és társadalomlélektani tényezõi
C A sportszektor nonprofit és szolgáltató jellegébõl

fakadó sajátosságok
B A sportfogyasztó sajátos magatartásának jellem-

zõi, a sportpiac szegmentációja
B Az információgyûjtés módszerei, az értékelés esz-

közei, a sportpiac megismerésének szabályai
B A sporttermékek és szolgáltatások sajátosságai
C A sporttermékek elosztási formái és jellemzõi
C A kommunikáció és a marketing kapcsolatának jel-

lemzõi
B A reklám és a reklámhordozók jellemzõi
B A vásárlásösztönzés formái és jellemzõi
B A Public Relations (PR) szerepe a sportpiacon. A

sport és a közvélemény kapcsolatának jellemzõi
B A kapcsolatteremtés, az imázsalakítás, a jó hírnév

megteremtésének szabályai
B A szponzorálás formái a sportban, a szponzor és

a szponzorált jogai és kötelességei
B Mecenatúra, sztárok, szervezetek, profit és non-

profit érdekek jellemzõi a sportban
B A pályázatok elkészítésének fontosabb tudnivalói
D Biztosítási alapismeretek, a kockázat és a biztosí-

tás kapcsolatának jellemzõi
B A kommunikáció szerepének sajátosságai a sport-

ban, illetve a sportszervezõ, -menedzser tevékeny-
ségében

B A kommunikáció szabályai
C A tömegkommunikáció és a közönség kapcsolatá-

nak jellemzõi
B A befolyásolás tárgyi technikai eszközei mûködte-

tésének sajátosságai a sportszervezõ, -menedzser
tevékenységében

B A reklám és a hirdetésszervezés elvei, módszerei és
eszközei

B A magyar nyelvhelyesség és nyelvmûvelés fonto-
sabb szabályai

B A stílus és a nyelvhasználat összefüggésének jel-
lemzõi

C Az írott és a beszélt nyelvhasználat azonosságai és
különbözõségei

C A helyes beszédlégzés technikája, a beszédhibák-
tól mentes hangképzés jellemzõi

C A megértést segítõ beszéd dallam és beszédritmus
sajátosságai

B A leggyakoribb stilisztikai hibák okai és megelõzé-
sük, illetve kiküszöbölésük módszerei

C A humor, mint hatásforrás jellemzõi az interper-
szonális kommunikációban

B A média nyelvhasználatának fontosabb szabályai
(közérthetõség, hitelesség, pontosság)
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B Az idegen szavak használatának fontosabb szabá-
lyai

B A hatásosság szabályai az élõszavas kommuni-
kációban (vita, meggyõzés, elõadás)

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Beszédkészség
4 Fogalmazás írásban
2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2 ECDL 3.m. Szövegszerkesztés
2 ECDL 4.m. Táblázatkezelés
2 ECDL 7.m. Információ és kommunikáció
3 Motoros képességek

Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Pontosság
Rugalmasság
Szervezõkészség

Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Kommunikációs rugalmasság
Udvariasság
Közérthetõség

Módszerkompetenciák:
Áttekintõ képesség
Rendszerezõ képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Információgyûjtés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-
zése:

1272–06 A rendszeres testedzés és a mozgás népsze-
rûsítése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Meggyõzõdéssel érvel a mozgás, a rendszeres testedzés

és sportolás egészségre gyakorolt kedvezõ hatása mellett
(személyes példamutatással, publikációkkal, elõadások,
szakmai fórumok és egyéb programok szervezésével, érte-
kezletek és beszélgetések alkalmáva

Részt vesz minden olyan testkulturális feladat megvaló-
sításában, amely hozzájárulhat környezetének, sportágá-
nak és az általa foglalkoztatottak személyiségének fejlõdé-
séhez

Hozzájárul az általa foglalkoztatottak egészségtudatos
magatartásának kialakításához, higiénés, mentálhigiénés
és környezettudatos neveléséhez

Elõsegíti a helyes táplálkozási szokások kialakulását

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Az egészség értelmezése
B Az életmód és az életvezetés fogalma
B Az emberi szervezet felépítése és mûködése

C A mozgató rendszer felépítése és mûködése
D A keringési és légzõrendszer felépítése és mûködése
D Az idegrendszer felépítése és mûködése
D Az energianyerés formái, az energiaforgalom
C A rendszeres testedzés hatása a szervrendszerekre
C A testkultúra, a testedzés, a sport és a rekreációs

sport fogalma
C A fittségi edzés alapjai
C A wellness elmélete és módszertana
D A teljesítményfokozás alapjai
D A sportártalmak tünetei és megelõzésük módja
D A sportsérülések, sportbalesetek okai és megelõzé-

sük módja
D Az elsõsegélynyújtás alapismeretei
C A nevelés célja és fõ feladatai
C A tömegkommunikációs technika eszközrendszere

és fõbb jellemzõi
C Az atlétika jellemzõi és felosztása
C A sportjátékok jellemzõi és felosztásuk
C A küzdõsportok jellemzõi és felosztásuk
C A gördülõ sportok jellemzõi és felosztásuk
C A vízi sportok jellemzõi és felosztásuk
C A téli sportok jellemzõi és felosztásuk
C Az extrém sportok jellemzõi és felosztásuk
C A technikai sportok jellemzõi és felosztásuk
D A testnevelés és sport területei (versenysport, rek-

reációs célú sport, diáksport, egyetemi-fõiskolai
sport, tanórai és tanórán kívüli testnevelés)

B A sport társadalmi funkcióinak jellemzõi
B A figyelemfelkeltés technikái
C A befolyásolás tárgyi technikai eszközei mûködte-

tésének sajátosságai a sportszervezõ, menedzser
tevékenységében

B Az írott és a beszélt nyelvhasználat azonosságai és
különbözõségei

D A humor, mint hatásforrás jellemzõi az interper-
szonális kommunikációban

C A média nyelvhasználatának fontosabb szabályai
(közérthetõség, hitelesség, pontosság)

C Az idegen szavak használatának fontosabb szabá-
lyai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Beszédkészség
4 Szakmai nyelvhasználat
3 Motoros képességek

Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Szervezõkészség
Rugalmasság

Társas kompetenciák:
Közérthetõség
Meggyõzõ készség
Prezentációs készség
Motiváló készség
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Módszerkompetenciák:
Lényegfelismerõ képesség
Rendszerezõ képesség
Módszeres feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megneve-

zése:

1273–06 A szakmai munka elemzése, értékelése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Folyamatosan figyelemmel kíséri a szervezetben folyó

szakmai tevékenységet
Összeveti az eredményeket a tervekkel, illetve a célkitû-

zésekkel, errõl írásos beszámolót készít a vezetés által
meghatározott módon

Közremûködik a szakmai munka elemzésében, minõsí-
tésében, javaslatot tesz a kiemelkedõen eredményes szak-
emberek és versenyzõk elismerésére

Feltárja a szabályellenességeket, megállapítja azok
okait, javaslatot tesz a megszüntetésükhöz szükséges in-
tézkedésekre

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A sportolók nevelésének folyamata, alapelvei és

módszerei
D A sportmozgások oktatásának jellemzõi
C A sport szociálpedagógiai problémái
B A motiváció és az érzelem jellemzõi
C Az egyén és a csoport pszichológiai jellemzõi
C A döntés fogalma, a döntési folyamat jellemzõi
D Az atlétika jellemzõi és felosztása
D A sportjátékok jellemzõi és felosztásuk
D A küzdõsportok jellemzõi és felosztásuk
D A gördülõ sportok jellemzõi és felosztásuk
D A vízi sportok jellemzõi és felosztásuk
D A téli sportok jellemzõi és felosztásuk
D Az extrém sportok jellemzõi és felosztásuk
D A technikai sportok jellemzõi és felosztásuk
C A szervezet és a vezetés kapcsolatának jellemzõi
D Szervezeti problémák, az egyén és a szervezet vi-

szonyának jellemzõi
D A fontosabb vezetõi feladatok és jellemzõik (kép-

viselet, döntéshozatal, szervezés, irányítás, ellen-
õrzés, értékelés)

D A magyar sport versenyrendszerének jellemzõi
D A magyar sport utánpótlásnevelési rendszerének

fõbb sajátosságai
C Az iskolai testnevelés és sport sajátosságai, társa-

dalmi és sportszakmai vonatkozásai
C Az eseményszervezés folyamata
C A hatékony vezetés jellemzõi (személyiségténye-

zõi)

C A munkahelyi közérzet kialakításának és formálá-
sának folyamata, módszerei és eszközei

D A csapatszerkezet jellemzõi
D A beilleszkedés pszichológiai háttere
C A beosztottak ösztönzésének módszerei és eszkö-

zei
D A participáció jellemzõi. Az alkalmasság és a be-

válás problematikája
D A konfliktushelyzetek és a kezelésük technikái
B Az információgyûjtés módszerei, az értékelés esz-

közei, a sportpiac megismerésének szabályai
C A kapcsolatteremtés, az imázsalakítás, a jó hírnév

megteremtésének szabályai
C Mecenatúra, sztárok, szervezetek, profit és non-

profit érdekek jellemzõi a sportban
D A beszámolók formái és jellemzõi
C Az értékelés és az eredmény megállapításának sza-

bályai
D Jogi alapfogalmak (jog, jogtípusok, jogrendszer,

jogágak, jogforrások, hatáskör és illetékesség)
D A jogalkalmazás, a jogkövetés és a jogértelmezés

szabályai
B A felelõsségi alakzatok jellemzõi a sportban

(fegyelmi felelõsség, vétség, büntetés stb.)
C A magyar sportirányítás rendszerének jellemzõi
D A sportszövetségek feladat- és hatáskörének jel-

lemzõi
D A sportköztestületek feladat- és hatáskörének jel-

lemzõi
D A helyi önkormányzatok testneveléssel és sporttal

kapcsolatos feladat- és hatáskörének jellemzõi

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Beszédkészség
4 Fogalmazás írásban
2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció

Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelõsségtudat
Önállóság
Önfegyelem

Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Határozottság
Visszacsatolási készség
Tolerancia

Módszerkompetenciák:
Kritikus gondolkodás
Lényegfelismerés képessége
Információgyûjtés
Értékelés
Kontroll
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Az 52 813 02 0000 00 00 azonosító számú, Sportszervezõ, -manager
megnevezésû szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

0081–06 Tanfolyamszervezés és -vezetés

1269–06 A sportszervezet mûködésének szervezése

1270–06 Gazdasági feladatok

1271–06 Marketing és PR-tevékenység

1272–06 A rendszeres testedzés és a mozgás
népszerûsítése

1273–06 A szakmai munka elemzése

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele.
Iskolai rendszerben is oktatható szakképesítés esetén:
Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése,

amely egyenértékû a modulzáró vizsga eredményes letéte-
lével.

2. A szakmai vizsga részei:

1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
0081–06 Tanfolyamszervezés és -vezetés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A sporttanfolyamok szervezésének folyamata és veze-

tésének bemutatása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%

2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
1269–06 A sportszervezet mûködésének szervezése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Éves munkaterv készítése egy sportszervezet számára,

a szükséges munkaszervezetek és munkafolyamatok kiala-
kítása, javaslat készítése a munkatársak ösztönzési rend-
szerére.

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A versenyek elõkészítésével és lebonyolításával kap-

csolatos feladatok ismertetése, a személyi és a tárgyi felté-
telek megteremtésének részletes tennivalói.

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A szakmai beszámoló összeállítási szempontjainak és

módszereinek ismertetése
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz-

adási idõ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 25%
3. feladat: 25%

3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
1270–06 Gazdasági feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A magyar sport többcsatornás finanszírozási rendszeré-

nek ismertetése
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Pénzügyi terv készítése egy konferencia vagy egy tovább-

képzés financiális feltételeinek megteremtéséhez.
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 50%

4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
1271–06 Marketing és PR-tevékenység
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vita szervezése és levezetése a humor sportbeli szerepé-

rõl, a jó értelemben vett terheléskönnyítésrõl és a lehetsé-
ges túlzásokról, hibákról, tapintatlanságokról. Vitavezetés
közben a saját élmény hasznosítása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Sajtótájékoztató szervezése és levezetése, ezen a média

tájékoztatása a vizsgázó sportszervezetének tevékenysé-
gérõl

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 50%

5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosító-

ja és megnevezése:
1272–06 A rendszeres testedzés és a mozgás népsze-

rûsítése
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A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elõadás tartása a mozgás, a rendszeres testedzés és

sportolás egészségre gyakorolt hatásáról, a helyes táplál-
kozás sportbeli jelentõségérõl

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%

6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosí-

tója és megnevezése:
1273–06 A szakmai munka elemzése, értékelése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A szakmai munka elemzése és értékelési szempontjai-

nak és módszereinek ismertetése.
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A jutalmazás és a büntetés elveinek, módszereinek és

eszközeinek ismertetése
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési 30 perc, válaszadási

idõ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 50%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:

Az 52 813 02 0000 00 00 azonosító számú, Sportszer-
vezõ, -menedzser megnevezésû szakképesítéshez rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 15
2. vizsgarész: 15
3. vizsgarész: 15
4. vizsgarész: 20
5. vizsgarész: 20
6. vizsgarész: 15

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:

A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyiké-
nek korábbi teljesítése

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgasza-
bályzattól eltérõ szempontjai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
és felszerelések minimuma

Sportszervezõ,
menedzser

Tornaterem szerekkel és eszközökkel X

Szabadtéri sportlétesítmények (sportpályák)
szerekkel és eszközökkel

X

Uszoda X

A sportági ismeretek tematikájának megfelelõ
sportszerek és eszközök

X

Falitábla X

Írásvetítõ X

Projektor X

Mikrofon X

Laptop X

Videotechnikai eszközök X

Hangosító rendszer X

Mikrofon X

Anatómiai szemléltetõ eszközök X

Tankönyvek, jegyzetek X

Pénzforgalmi nyomtatványok X

Adóbevallási nyomtatványok X

Értékpapírfajták X

Mérlegnyomtatványok X

Pénztárkönyv X

Naplófõkönyv X

VII.

Egyebek

A vizsgabizottság egy tagját az Önkormányzati és Terü-
letfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkársága de-
legálja. A vizsgaszervezõ intézmény kéri fel az illetékes
szervezetet a vizsgabizottsági tag kijelölésére.
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14. számú melléklet a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez

Külön jogszabályokban foglalt jogosultságok megfeleltetése az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló
37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel

és az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl
szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben szereplõ szakképesítések között

Sor-
szám

Szakképesítés 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben szereplõ adatai A 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet
szerinti egyenértékû szakképesítés
azonosító száma és megnevezéseazonosító száma megnevezése

6. 52 813 01 Sportedzõ (sportág megjelölésével)

0100 33 01 Részszakképesítés: Sportoktató
(sportág megjelölésével)

33 8962 01 Sportoktató (a szakág
megjelölésével)

0010 52 01 Elágazás: Fittness-wellness
asszisztens

–

0010 52 02 Elágazás: Sportedzõ (sportág
megjelölésével)

52 8962 01 Sportedzõ (a szakág
megjelölésével)

0001 54 01 Ráépülés: Rekreációs
mozgásprogram-vezetõ
(a szakirány megjelölésével)

–

7. 52 813 02 0000 00 00 Sportszervezõ, -menedzser 52 8962 02 Sportszervezõ,
-menedzser
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15. melléklet
a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez

I. Szakmai ismeretek fogalma

A munkatevékenység során közvetlenül használt, alkal-
mazott technológiai szabályokra, a mûveletek során hasz-
nált anyagok, tárgyak, eszközök viselkedésére, összetet-
tebb eszköz- és forráshasználatra, számszerû paraméterek-
re és minõségi jellemzõkre, továbbá a munka közben szo-
kásosan elõforduló, szükséges döntéseket meghatározó,
valamint a munkavégzés feltételeire és hatásaira, a mûvele-
ti elõírásoktól, munkabiztonsági, környezetvédelmi szabá-
lyoktól való eltérés kockázataira és következményeire vo-
natkozó információk és adatok.

Típusai
A szakmai ismeretek alkalmazási típusának megítélése-

kor nem kell figyelembe venni, hogy az ismeret mennyire
bonyolult, megtanulásához milyen alapismeretekre van
szükség stb.

„A” típus (legmagasabb)
Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás.
Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok

esetében célszerû megkövetelni, ahol a munkafeladat koc-
kázattal jár (baleseti, környezeti, kártételi stb.); egysze-
rûek, elõre tervezhetõk, ismerhetõk a körülmények, feltéte-
lek; valamint a kompetencia pótolhatatlan, hiánya vagy hi-
bázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

„B” típus
A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan is-

meretalkalmazás, hibázás esetén meghiúsul a munkatevé-
kenység.

„C” típus (középsõ)
A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen

személyes vezetõi, szakmai irányítás, közremûködés nél-
kül, de források, segédeszközök igénybevételének lehetõ-
sége mellett; tájékozódásra, elõzetes próbára, segédtevé-
kenységekre is elegendõ idõ alatti; összességében, illetve
önellenõrzés és javítás után megfelelõ minõségû ered-
ménnyel történõ ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok
esetében célszerû megkövetelni, ahol a munkafeladat nem
jár munkabiztonsági, környezeti, illetve jelentõs anyagi
kártételi kockázattal; összetettek, de meghatározó elemeik-
ben elõre tervezhetõk, ismerhetõk a körülmények, feltéte-
lek; valamint a kompetencia nehézségek árán kiváltható,
hiánya vagy hibázás esetén általában nem hiúsul meg a
munkatevékenység.

„D” típus
Részben közvetlen személyes vezetõi, szakmai irányítás-

sal, részben önállóan végzett megfelelõ ismeretalkalmazás.
„E” típus (legalacsonyabb)
A szokásos munkahelyi körülmények között vezetõi,

szakmai irányítás mellett, személyes, a feladatra célzott segít-
ség lehetõsége mellett; kérdésfeltevésre, feladat közbeni ér-
telmezésre, tájékozódásra, eszközhasználatra elegendõ idõ
alatti; a hiba ismeretében javított, legalább egyes meghatáro-
zó részleteiben megfelelõ minõségû ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok
esetében célszerû megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár
munkabiztonsági, környezeti, illetve anyagi kártételi kocká-
zattal; összetettek, csak egyes elemeikben tervezhetõk, is-
merhetõk a körülmények, feltételek; valamint a személyes
szerep közremûködésre, részvételre korlátozódik.



II. Szakmai készség fogalma

A szakképesítésre jellemzõ munkatevékenység automa-
tikus, a tudat közvetlen irányítása nélkül mûködõ összete-
võje, eleme, amelynek szintje az adott készség birtoklása
révén végezhetõ tevékenység tartalmát tükrözi.

Szintjei
5. szint
A szakember a szokásostól eltérõ munkahelyi körülmé-

nyek között is képes a tanult ismeretek magas szintû, önál-
ló, gyors, hibátlan és szakszerû alkalmazására, tevékeny-
ségének és a munka eredményének önálló ellenõrzésére.

4. szint
A szakember a szokásostól eltérõ munkahelyi körülmé-

nyek között is, közvetlen vezetõi, illetve szakmai irányítás
nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával képes a tanult is-
meretek szakszerû alkalmazására, a munka eredményének
ellenõrzésére, a feltárt hibák javítására.

3. szint
A szakember a szokásos munkahelyi körülmények kö-

zött közvetlen vezetõi, illetve szakmai irányítás nélkül,
források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult
ismeretek önálló, gyors és szakszerû alkalmazására, a fel-
tárt hibák javítására.

2. szint
A szakember a szokásos munkahelyi körülmények kö-

zött, rendszeres irányítás mellett képes a munkavégzésre,
illetve a feladat ellátására, a hibák segítséggel történõ fel-
tárására és azok önálló javítására.

1. szint
A szakember a szokásos munkahelyi körülmények kö-

zött folyamatos irányítás és célzott segítségnyújtás mellett
képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, az is-
meretek megfelelõ minõségû alkalmazására.

A Köztársasági Elnök
határozatai

A Köztársasági Elnök
121/2008. (V. 14.) KE

határozata
miniszterek kinevezésérõl

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

dr. Szabó Pált közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszterré,

Bajnai Gordont nemzeti fejlesztési és gazdasági minisz-
terré,

dr. Gyenesei Istvánt önkormányzati miniszterré

2008. május 15-i hatállyal kinevezem.

Budapest, 2008. május 14.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/02484/2008.

A Köztársasági Elnök
123/2008. (V. 14.) KE

határozata
államtitkár megbízatásának megszûnésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 48. § (2) bekezdése alapján a
miniszterelnök elõterjesztésére megállapítom, hogy
dr. Ujhelyi Istvánnak, az Önkormányzati és Területfejlesz-
tési Minisztérium államtitkárának e megbízatása 2008.
május 14-i hatállyal megszûnik.

Budapest, 2008. május 14.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/02483/2008.

A Köztársasági Elnök
124/2008. (V. 14.) KE

határozata
államtitkárok kinevezésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 46. § (2) bekezdése alapján a
miniszterelnök elõterjesztésére
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Puch Lászlót a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi
Minisztérium államtitkárává,

Burány Sándort a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium államtitkárává

2008. május 15-i hatállyal,

dr. Avarkeszi Dezsõt az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium államtitkárává,

dr. Molnár Csabát a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium államtitkárává,

Csák Ferencet az Oktatási és Kulturális Minisztérium
államtitkárává,

Jauernik Istvánt az Önkormányzati Minisztérium
államtitkárává,

Korózs Lajost a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
államtitkárává

2008. május 20-i hatállyal

kinevezem.

Budapest, 2008. május 14.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/02487/2008.

A Kormány határozatai

A Kormány
1030/2008. (V. 16.) Korm.

határozata
a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló

65/2007. (VI. 27.) OGY határozat végrehajtásának
2008–2009. évekre vonatkozó cselekvési programjáról

A Kormány

a) egyetért a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról
szóló 65/2007. (VI. 27.) OGY határozat végrehajtásának
2008–2009. évekre vonatkozó, e határozat mellékletében
meghatározott cselekvési programjával;

b) felhívja az önkormányzati és területfejlesztési
minisztert és a pénzügyminisztert, hogy a cselekvési prog-
ramban meghatározott feladatokat a 2009. évre vonatkozó
költségvetési tervezés során vegye figyelembe;

c) felhívja az érintett minisztereket, hogy a cselekvési
program végrehajtása érdekében tegyék meg a szükséges
intézkedéseket.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
az 1030/2008. (V. 16.) Korm. határozathoz

A Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló
65/2007. (VI. 27.) OGY határozat végrehajtásának
2008–2009. évekre vonatkozó cselekvési programja

I. A létesítményfejlesztéssel összefüggõ feladatok

1. Gondoskodni kell a strandsportágak elterjedésének
elõsegítésére irányuló infrastrukturális beruházások és
eszközfejlesztések támogatási programjának kialakításá-
ról és megvalósításáról;

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
Határidõ: a támogatási program meghirdetésére:

2008. május

2. nemzetközi példák figyelembevételével meg kell
határozni a sport- és szabadidõközpont, mint multifunk-
cionális létesítménykomplexum létesítésének és fenntart-
ható mûködtetésének feltételrendszerét;

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
Határidõ: 2008. május

3. elemezni kell a hazai rendezésû világversenyek
(Európa-bajnokság, világbajnokság) infrastrukturális fej-
lesztésének és azok késõbbi használatának lehetõségét,
valamint a regionális multifunkcionális sportlétesítmé-
nyek esetében meg kell vizsgálni, hogy a sportinfrastruk-
túra hogyan válhat alkalmassá nagy világversenyek, olim-
pia és paralimpia rendezésére.

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
gazdasági és közlekedési miniszter

Határidõ: 2008. december

II. A sport humánerõforrás, tudományos és információs
bázisának fejlesztésével összefüggõ feladatok

1. Gondoskodni kell a korszerû elméleti és gyakorlati
ismeretekkel rendelkezõ edzõi háttér biztosítására irányu-
ló Patrónus program folytatásáról, valamint meg kell vizs-
gálni a program lehetséges és szükséges átalakításának
lehetõségét;

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
Határidõ: folyamatos
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2. gondoskodni kell a sportági vezetõk, szövetségi al-
kalmazottak, sportszakemberek elõre meghatározott szak-
mai tematika alapján történõ továbbképzésérõl;

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
Határidõ: folyamatos

3. gondoskodni kell modern szakmai-módszertani
anyagok létrehozásáról, a mozgást és a mindennapi test-
edzést népszerûsítõ kiadványok készítésérõl;

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
Határidõ: folyamatos

4. gondoskodni kell a sportszakmai képesítések köz-
ponti programjainak, oktatási segédleteinek, valamint a
szakmai vizsga szóbeli és írásbeli tételeinek kidolgozá-
sáról;

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
Határidõ: a központi programok kidolgozására:

2008. június

5. gondoskodni kell a sporttal kapcsolatos indikátor-
rendszer létrehozásáról;

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
Határidõ: 2008. december

6. biztosítani kell a Nemzeti Sportinformációs Rend-
szer és (al)rendszerének, a Kistérségi Sportinformációs
Rendszernek összekapcsolását, mûködtetését és modul-
szerû fejlesztését;

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
Határidõ: folyamatos

7. ki kell dolgozni a sportolásban aktívan és rendszere-
sen részt vevõ tömegeket integráló, azok tevékenységérõl
aggregált és mérhetõ eredményt mutató regisztrált sporto-
lói kártyarendszer bevezetésének és mûködtetésének felté-
telrendszerét;

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
Határidõ: 2008. december

8. a sporttudományi képzéssel foglalkozó felsõoktatási
intézményekkel együttmûködve ki kell dolgozni a sporttu-
dományi kutatások – hálózati rendszerben mûködõ kuta-
tási mûhelyek tevékenysége szerint – koncentrált támoga-
tási modelljét;

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
oktatási és kulturális miniszter

Határidõ: 2008. július

9. meg kell vizsgálni a versenysport szakmai és után-
pótlás-nevelési centrumainak a sportiskolai, felsõoktatási

és sporttudományos centrumokkal történõ összekapcsolá-
sának (metszéspontok kialakításának) lehetõségét, vala-
mint ki kell dolgozni az érintett szakmai szervezetek bevo-
násával az egységes „Nemzeti Fittségi Tesztet”.

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
oktatási és kulturális miniszter
egészségügyi miniszter

Határidõ: 2008. december

III. A szabadidõsport fejlesztésével összefüggõ
feladatok

1. Gondoskodni kell a lakossági testmozgás feltételei-
nek javítását célzó, a sportlétesítmények ingyenes haszná-
latát támogató Tárt kapus létesítmények program folytatá-
sáról, és meg kell vizsgálni a program továbbfejlesztési
lehetõségeit;

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
Határidõ: a program meghirdetésére:

2008. május, 2009. március

2. biztosítani kell a lakosságot nagy számban elérõ, a
minõségi sportrendezvények támogatását célzó Mozdulj,
Magyarország! program folytatását, és meg kell vizsgálni
a program továbbfejlesztésének lehetõségeit;

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
Határidõ: a program meghirdetésére:

2008. május, 2009. március

3. biztosítani kell az alacsony intenzitású mozgásforma
terjesztésére irányuló 10 ezer lépés program folytatását, és
meg kell vizsgálni a program továbbfejlesztésének lehetõ-
ségeit;

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
egészségügyi miniszter

Határidõ: a program meghirdetésére:
2008. május, 2009. március

4. ki kell dolgozni a fogyatékos emberek sportterekre
történõ eljuttatásának, hazajuttatásának, valamint a sza-
badidõs sporttevékenységének támogatási programját;

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
szociális és munkaügyi miniszter

Határidõ: 2008. augusztus

5. ki kell dolgozni – a Magyar Diáksport Szövetség
együttmûködésével – a diákolimpia reformkoncepcióját,
amely biztosítja a tehetségek minõségi utánpótlás-nevelési
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programba történõ integrálását. Gondoskodni kell a terü-
leti alapú versenyrendszer kiszélesítésérõl;

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
oktatási és kulturális miniszter

Határidõ: reformkoncepció kidolgozására:
2008. július

területi versenyrendszer kiszélesítésére:
2008. december

6. ki kell dolgozni az egyetemek, fõiskolák sportág-
specifikus, egy verseny és egy-két szabadidõsportágat
támogató modelljét.

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
oktatási és kulturális miniszter

Határidõ: 2008. július

IV. A versenysport és utánpótlás-nevelés minõségi
fejlesztésével összefüggõ feladatok

1. Gondoskodni kell a Sport XXI. utánpótlás-nevelési
program folytatásáról;

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
Határidõ: folyamatos

2. gondoskodni kell a sportági stratégiai fejlesztési
koncepciók egységes kritériumrendszerének kidolgozá-
sáról.

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
Határidõ: 2008. december

V. A sport területi kapcsolatrendszerének fejlesztésével
összefüggõ feladatok

1. Gondoskodni kell a 6–14 éves korosztályt érintõ
komplex kistérségi táboroztatási program, az 50 éves és az
a feletti korosztályt érintõ kistérségi szenior sport prog-
ram, valamint a komplex kistérségi szabadidõsport prog-
ram folytatásáról és továbbfejlesztésérõl;

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
szociális és munkaügyi miniszter

Határidõ: a programok meghirdetésére:
2008. május, 2009. március

2. ki kell dolgozni a kistérségi sport- és szabadidõ-me-
nedzserek alkalmazását önként vállaló, és ahhoz megfe-
lelõ önrészt biztosító önkormányzati társulások ösztönzé-
sének támogatási modelljét, valamint meg kell vizsgálni az
informatikai sportadat-beviteli végpontok hálózata kiala-
kításának lehetõségét.

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
Határidõ: 2008. december

A Kormány
1031/2008. (V. 20.) Korm.

határozata
a labdarúgás szervezeti és infrastrukturális

feltételeinek javítását szolgáló hitelfelvételhez
kapcsolódó állami kezességvállalásról

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 33. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján – összhangban a Magyar Köztársaság 2008. évi
költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 34. §
(1) bekezdésével –, a labdarúgás szervezetrendszere mû-
szaki, technikai és infrastrukturális feltételeinek javítása
érdekében egyedi állami kezességet vállal az Advertum
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (a továbbiakban: Advertum Kft.) által felvételre kerülõ
5,2 milliárd forint hitel tõkeösszegének visszafizetéséért,

2. az állam által vállalt kezesség elõkészítésének és a
kezesség beváltásának eljárási rendjérõl szóló 110/2006.
(V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §
(2) bekezdésében foglaltak alapján a nyilvános pályázat
kiírásától eltekint és elõírja legalább három ajánlat beké-
rését,

3. a kezességvállalás feltételeként szabja, hogy
a) a hitel futamideje legfeljebb 15 év,
b) a hitelösszegbõl 3,1 milliárd forintot a Profi Liga

Kft.-nek az állami kezességvállalás mellett kibocsátott,
hivatásos labdarúgásfejlesztési kötvény névértékének
visszafizetésébõl eredõ a Magyar Állammal szemben
fennálló tartozása rendezésére kell fordítani,

c) a hitelösszegbõl 2,1 milliárd forintot országos eléré-
sû médiarendszer kiépítésére és mûködtetésére kell fordí-
tani,

d) az Advertum Kft.-nek a c) pont szerinti rendszer
mûködtetésébõl származó éves nettó árbevétel legalább
20%-át – a hitelszerzõdés futamideje alatt – az Önkor-
mányzati és Területfejlesztési Minisztérium, a Nemzeti
Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet, valamint
a Magyar Labdarúgó Szövetség egyetértésében kidolgo-
zott labdarúgás utánpótlás-nevelési programokra kell for-
dítani,

4. felhatalmazza az önkormányzati minisztert a
3. d) pontban foglalt feltételek teljesítésének ellenõr-
zésére,

5. elõírja, hogy a pénzügyminiszter a kezességvállalás
fejében az Advertum Kft.-vel szemben 2 százalék kezes-
ségvállalási díjat kössön ki,
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6. felkéri az Államadósság Kezelõ Központ Zrt.-t a
Rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontjának 1. alpontja szerinti
közremûködésre.

Felelõs: pénzügyminiszter
önkormányzati miniszter

Határidõ: azonnal

7. E határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Az önkormányzati és terület-
fejlesztési miniszter utasítása

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
8/2008. (BK 9.) ÖTM

utasítása
a sportszakmai képesítések szakmai vizsgáinak

megszervezésérõl

A szakmai vizsga szervezésére való jogosultság feltéte-
leirõl szóló 34/2003. (XII. 21.) OM rendelet 2. §-ának
(2) bekezdése, valamint a központi államigazgatási szer-
vekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jog-
állásról szóló 2006. évi LVII. törvény 2. § (1) bekezdésé-
nek h) pontja alapján, a sportszakmai képesítések szakmai
és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 13/1996.
(XI. 5.) MKM–BM együttes rendeletben meghatározott

sportszakmai képesítések szakmai vizsgáinak megszerve-
zésére vonatkozóan a következõ

utasítást

adom ki:

1. A sportszakmai képesítések szakmai és vizsga-
követelményeinek kiadásáról szóló 13/1996. (XI. 5.)
MKM–BM együttes rendeletben meghatározott sport-
szakmai képesítések szakmai vizsgáinak megszervezésére
a Katasztrófavédelmi Oktatási Központot (a továbbiak-
ban: KOK) jelölöm ki.

2. A KOK az 1. pontban meghatározott feladatot jelen
utasítás hatálybalépésének napjától az önkormányzati és
területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképe-
sítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezé-
sére feljogosított intézményekrõl szóló miniszteri rendelet
hatálybalépésének idõpontjáig látja el.

3. A KOK 1. pontban meghatározott feladata tekinteté-
ben a szakmai felügyelet ellátására a sport szakállamtitkárt
jelölöm ki.

4. Az 1. pontban meghatározott feladat ellátásával kap-
csolatban esetlegesen felmerülõ költségeket a XI. Ön-
kormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet,
12. cím, 26. alcím, 28. Stratégiai és sporttudományi inno-
vációs folyamatok mûködtetése és projektjei címû fejezeti
kezelésû elõirányzat terhére kell biztosítani.

5. Jelen utasítás a közzététele napján lép hatályba.*

Bajnai Gordon s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

* Az utasítás az ÖTM honlapján történt közzététel napján, 2008. ápri-
lis 17-én lépett hatályba.
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Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak

szervezésére történõ jogosultság elnyerésére

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: ÖTM) a szakképzésrõl szóló 1993. évi
LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 13. § (1) bekezdése, valamint a szakmai vizsga szervezésére való jogosultság fel-
tételeirõl szóló 34/2003. (XII. 21.) OM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján pályázatot hirdet szakképzést folyta-
tó jogi személyiséggel rendelkezõ intézmények, egyéni vállalkozók részére, szakmai vizsga szervezésére való jogosult-
ság elnyerése céljából.

Pályázatot adhat be az a szakképzést folytató intézmény, amely:
a) jogi személyiséggel rendelkezik vagy egyéni vállalkozó,
b) szerepel a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 8. §-ában meghatározott felnõttkép-

zést folytató intézmények nyilvántartásában, és nyilvántartásba vétele óta legalább 2 év eltelt,
c) eleget tett az Fktv. 9. § (5) bekezdése szerinti – a tevékenységérõl szóló – kétéves beszámoló készítési köte-

lezettségének,
d) nincs az illetékes adó- és vámhatóság által nyilvántartott, lejárt köztartozása,
e) nem áll csõd-, végelszámolási, illetve felszámolási eljárás alatt,
f) az Fktv. szerint akkreditált, illetõleg akkreditációja a pályázat beadásának idõpontjáig sikeresen lezárult.

A pályázatnak tartalmaznia kell (kitöltési útmutató alapján):
a) azon szakképesítések megnevezését, az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) 1. mellékletében talál-

ható azonosító számát, valamint pályázati kódját, amelyekre a vizsgaszervezési jogot meg kívánja szerezni.
A megpályázható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel

és törlés eljárási rendjérõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet 1. számú melléklete alapján:

Sor-
szám

Szakképesítés 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben szereplõ adatai
Pályázati kód

azonosító száma megnevezése

1. 61 582 01 0000 00 00 Építési mûszaki ellenõr I. I.

0100 52 01 Részszakképesítés:
Építési mûszaki ellenõr II.

I/1.

2. 61 521 01 Felvonó- és mozgólépcsõ ellenõr II.

0010 61 01 Elágazás:
Felvonóellenõr

II/1.

0010 61 02 Elágazás:
Mozgólépcsõ ellenõr

II/2.

3. 52 341 03 0000 00 00 Ingatlanközvetítõ III/1.

0001 54 01 Ráépülés:
Ingatlanvagyon-értékelõ és -közvetítõ

III/2.

4. 33 814 01 0000 00 00 Kéményvizsgáló IV.

0100 31 01 Részszakképesítés:
Kéményseprõ

IV/1.

5. 52 861 05 0000 00 00 Polgári védelmi elõadó V/1.

0001 54 01 Ráépülés:
Katasztrófavédelmi és polgári védel-
mi fõelõadó

V/2.
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Sor-
szám

Szakképesítés 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben szereplõ adatai
Pályázati kód

azonosító száma megnevezése

6. 52 813 01 Sportedzõ (sportág megjelölésével) VI.

0100 33 01 Részszakképesítés:
Sportoktató (sportág megjelölésével)

VI/1.

0010 52 01 Elágazás:
Fittness-wellness asszisztens

VI/2.

0010 52 02 Elágazás:
Sportedzõ (sportág megjelölésével)

VI/3.

0001 54 01 Ráépülés:
Rekreációs mozgásprogram-vezetõ
(a szakirány megjelölésével)

VI/4.

7. 52 813 02 0000 00 00 Sportszervezõ, -menedzser VII.

8. 52 814 01 0000 00 00 Társasházkezelõ VIII/1.

0001 54 01 Ráépülés:
Ingatlankezelõ

VIII/2.

9. 51 853 01 0000 00 00 Temetkezési szolgáltató IX.

0100 33 01 Részszakképesítés:
Temetkezési asszisztens

IX/1.

0100 21 01 Részszakképesítés:
Temetõi munkás

IX/2.

10. 51 861 01 0000 00 00 Tûzoltó X/1.

0001 54 01 Ráépülés:
Tûzoltó technikus

X/2.

11. 52 861 07 0000 00 00 Tûzvédelmi elõadó XI/1.

0001 54 01 Ráépülés:
Tûzvédelmi fõelõadó

XI/2.

b) azon tervezési statisztikai régió(k) megnevezését, amelyben a vizsgaszervezési tevékenységet el kívánja látni,
c) azt, hogy árbevételében milyen arányt képvisel a szakképzéssel kapcsolatos tevékenység,
d) szakmai vizsgaszervezési tevékenységének érdemi adatokat tartalmazó bemutatását, illetve akik korábban nem

rendelkeztek vizsgáztatási joggal, az errõl szóló nyilatkozatot,
e) az általa alkalmazott minõségbiztosítási rendszer leírását, amennyiben minõségbiztosítási tanúsítvánnyal rendel-

kezik, annak másolatát is,
f) a szakmai vizsga szervezését végzõ egység bemutatását (a szervezetben elfoglalt helyét, irányítását, az e célra

rendelkezésre álló személyi, tárgyi – különös tekintettel az ügykezelési és titoktartási szabályok betartását biztosító – fel-
tételeket),

g) a szakmai vizsga szervezéséért közvetlenül felelõs személyek iskolai és szakmai végzettségének, szakmai gyakor-
latának, betöltött munkakörének ismertetését,

h) a szakmai vizsga gyakorlati vizsgarészének lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek biztosításának módját,
és részletes bemutatását,

i) a szakmai vizsgaszervezéssel összefüggõ, jogszabályban meghatározott rendelkezések megtartására, valamint
a szakmai vizsgáztatási tevékenység folyamatos végzésére vonatkozó kötelezettségvállalást.

A pályázathoz mellékelni kell (a kitöltési útmutató alapján):

a) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény hatálya alá tartozó pályázók esetében (ideértve a közhasznú
társaságot is) az illetékes cégbíróság által kibocsátott, a pályázat kiírását megelõzõ 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
egyéb pályázók esetében – a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 1. mellékletében nevesített felsõoktatási
intézmények kivételével – a pályázó egységes szerkezetbe foglalt, hatályos létesítõ okiratát (alapító okiratát, alapszabá-
lyát), egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány hiteles másolatát és a nyilvántartásukra tekintettel az illetékes
önkormányzat 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy a vállalkozó a nyilvántartásukban szerepel,

b) az Fktv. 8. § (5) bekezdésében meghatározott, a nyilvántartásba vétel tényét igazoló tanúsítvány másolatát,
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c) az Fktv. 9. § (5) bekezdése szerint elkészített és a nyilvántartást vezetõnek megküldött, a kétéves tevékenységrõl
szóló beszámoló másolatát,

d) annak igazolását, hogy a szakmai vizsga gyakorlati vizsgarészének lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek
rendelkezésre állnak,

e) a Felnõttképzési Akkreditáló Testület (FAT) által kiadott akkreditáció másolatát, illetve annak igazolását, hogy
az akkreditációs eljárás sikeresen lezárult,

f) gazdasági társaság, illetõleg egyéni vállalkozó esetén a területileg illetékes gazdasági kamara, illetõleg – ahol
a szakképesítés nem tartozik gazdasági kamara illetékességébe – a szakképesítésért felelõs miniszter által kijelölt, az
Szt. 14. § (2) bekezdésében meghatározott szakmai szervezet igazolását arról, hogy a gyakorlati vizsgarész lebonyolítá-
sához szükséges, rendelkezésre álló tárgyi feltételek a jogszabályi elõírásoknak megfelelõ minõségûek,

g) annak igazolását, hogy a pályázónak nincs adó- és vámhatóság által nyilvántartott tartozása, vagy lejárt köztartozása,
h) amennyiben a pályázó a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, illetve a cégnyil-

vánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény hatálya alá tartozó szervezet, arra
vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem folyik ellene csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás, valamint

i) a Rendeletben elõírt régiónkénti huszonhatezer forint bírálati díj befizetését igazoló banki átutalás igazoló lapját.

A pályázati kiíráshoz csatolható dokumentumok:

a) képzési és vizsgaszervezési tevékenységével kapcsolatos referenciák,
b) a vizsgaszervezés lebonyolításáért felelõs vezetõ EU irányelveknek megfelelõ szerkezetû szakmai önéletrajza

(a forma a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet honlapjáról letölthetõ).

A pályázat benyújtásával összefüggõ egyéb tudnivalók:

A pályázat kizárólag az ÖTM honlapjáról (www.bm.hu) letölthetõ „Pályázati dokumentáció” formátumában
fogadható el, amely a kitöltési útmutató szerint került elkészítésre.

Amennyiben a pályázó a vizsgaszervezési tevékenységet több tervezési statisztikai régió területén is el kívánja látni,
mindegyik régió vonatkozásában külön pályázatot kell benyújtania, és valamennyi pályázaton fel kell tüntetnie az össze-
sen benyújtott pályázatai számát. Ebben az esetben a közhiteles mellékleteket csak az egyik pályázathoz kell csatolnia.
A többi pályázathoz a mellékletek fénymásolatban is csatolhatók, azonban a pályázaton fel kell tüntetni, hogy mely
régióra benyújtott pályázathoz csatolta a közhiteles mellékleteket.

A pályázó csak olyan – az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó – OKJ szakképesítések
vonatkozásában nyújthat be vizsgaszervezési jogosultság megszerzésére irányuló pályázatot, melyekre a nyilvántartási
tanúsítvány alapján képzésre jogosult.

A pályázatok elbírálására az önkormányzati és területfejlesztési miniszter a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,
a Felnõttképzõk Szövetsége, valamint az ÖTM képviselõibõl álló bíráló bizottságot hoz létre, és gondoskodik annak
mûködtetésérõl.

A szakmai vizsga szervezésére történõ jogosultság elnyerésére benyújtott pályázatok elbírálása az 1. és 2. számú mel-
léklet alapján történik, melyek letölthetõk az elõzõekben közölt honlapról, .doc formátumban.

A pályázatokban valótlan adatok, információk közlése megtévesztésnek minõsül és automatikus kizárást eredményez.
A pályázati kiírásban elõírt dokumentumok tekintetében hiánypótlásra nincs lehetõség.
A pályázat formai okokból kerül elutasításra, amennyiben a „Formai követelmények” közül bármelyikre „nem”, vagy

„nincs” a válasz.
A formai követelményeknek megfelelõ pályázók közül azok nyernek vizsgaszervezési jogosultságot, amelyek

a 2. melléklet szerinti értékelésben legalább 75 pontot elérnek.
A szakmai vizsga szervezõjének feladatait a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérõl szóló

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet határozza meg.

Kapcsolatfelvétel:

A pályázattal kapcsolatban információ kérhetõ az alábbi elérhetõségeken:
– az ÖTM Humánerõforrás és Civilkapcsolati Fõosztályától a human.fo@otm.gov.hu, valamint a

raczgy@bm.gov.hu e-mail címeken, továbbá a 06-1-441-1000/13353, illetve a 06-20-259-49-60 telefonszámokon.
A pályázat benyújtásának határideje (a postára adás idõpontja) a Magyar Közlönyben történõ közzétételtõl számított

60. nap.
A pályázattal elnyerhetõ vizsgaszervezési jogosultság a kihirdetés napjától 5 évig érvényes.
A pályázatokat megpályázott statisztikai régiónként 5 példányban – melybõl legalább egy példányon eredeti, cég-

szerû aláírás szerepel, és minden oldal szignálva van – kell benyújtani az ÖTM Humánerõforrás és Civilkapcsolati
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Fõosztály címére (1903 Budapest, Pf. 314). A borítékon fel kell tüntetni a „VIZSGASZERVEZÉS ÖTM 2008” megne-
vezést. Határidõ után postára adott pályázatok nem kerülnek értékelésre.

A statisztikai tervezési régiónként befizetendõ huszonhatezer forint bírálati díjat az ÖTM 10023002-01451014-
00000000 számú igazgatási bankszámlájára kell banki átutalással befizetni. Az átutaláson közleményként fel kell tüntet-
ni: „VIZSGASZERVEZÉS ÖTM 2008”.

A pályázati kiírásban nem érintett kérdésekben Rendelet elõírásait kell iránymutatónak tekinteni.
A pályázat eredményérõl, a szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények, szervezetek az önkormányzati és

területfejlesztési miniszter rendeletébõl értesülhetnek, amelyet a Magyar Közlönyben, valamint a Belügyi Közlönyben
kell megjelentetni.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium pályázatot ír ki a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. tör-
vény 13. § (1) bekezdése, valamint a szakmai vizsga szervezésére való jogosultság feltételeirõl szóló 34/2003. (XII. 21.)
OM rendelet alapján szakképzést folytató jogi személyiséggel rendelkezõ intézmények, egyéni vállalkozók részére az
önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére való
jogosultság elnyerése céljából.

A pályázat kiírója:

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: ÖTM).

A pályázat lebonyolítója:

ÖTM Humánerõforrás és Civilkapcsolati Fõosztály.

A pályázat célja:

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésé-
re történõ jogosultság pályázati úton történõ odaítélése.

A megpályázható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel
és törlés eljárási rendjérõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet 1. számú melléklete alapján:

Sor-
szám

Szakképesítés 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben szereplõ adatai
Pályázati kód

azonosító száma megnevezése

1. 61 582 01 0000 00 00 Építési mûszaki ellenõr I. I.

0100 52 01 Részszakképesítés:
Építési mûszaki ellenõr II.

I/1.

2. 61 521 01 Felvonó- és mozgólépcsõ ellenõr II.

0010 61 01 Elágazás:
Felvonóellenõr

II/1.

0010 61 02 Elágazás:
Mozgólépcsõ ellenõr

II/2.

3. 52 341 03 0000 00 00 Ingatlanközvetítõ III/1.

0001 54 01 Ráépülés:
Ingatlanvagyon-értékelõ és -közvetítõ

III/2.

4. 33 814 01 0000 00 00 Kéményvizsgáló IV.

0100 31 01 Részszakképesítés:
Kéményseprõ

IV/1.

5. 52 861 05 0000 00 00 Polgári védelmi elõadó V/1.

0001 54 01 Ráépülés:
Katasztrófavédelmi és polgári védel-
mi fõelõadó

V/2.
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Sor-
szám

Szakképesítés 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben szereplõ adatai
Pályázati kód

azonosító száma megnevezése

6. 52 813 01 Sportedzõ (sportág megjelölésével) VI.

0100 33 01 Részszakképesítés:
Sportoktató (sportág megjelölésével)

VI/1.

0010 52 01 Elágazás:
Fittness-wellness asszisztens

VI/2.

0010 52 02 Elágazás:
Sportedzõ (sportág megjelölésével)

VI/3.

0001 54 01 Ráépülés:
Rekreációs mozgásprogram-vezetõ
(a szakirány megjelölésével)

VI/4.

7. 52 813 02 0000 00 00 Sportszervezõ, -menedzser VII.

8. 52 814 01 0000 00 00 Társasházkezelõ VIII/1.

0001 54 01 Ráépülés:
Ingatlankezelõ

VIII/2.

9. 51 853 01 0000 00 00 Temetkezési szolgáltató IX.

0100 33 01 Részszakképesítés:
Temetkezési asszisztens

IX/1.

0100 21 01 Részszakképesítés:
Temetõi munkás

IX/2.

10. 51 861 01 0000 00 00 Tûzoltó X/1.

0001 54 01 Ráépülés:
Tûzoltó technikus

X/2.

11. 52 861 07 0000 00 00 Tûzvédelmi elõadó XI/1.

0001 54 01 Ráépülés:
Tûzvédelmi fõelõadó

XI/2.

A pályázattal elnyerhetõ vizsgaszervezési jogosultság 2013. december 31-ig érvényes.

A pályázók köre:
Pályázatot nyújthatnak be szakképzést folytató jogi személyiséggel rendelkezõ intézmények, egyéni vállalkozók.

A pályázat benyújtásának feltételei:
Pályázatot adhat be az a szakképzést folytató intézmény, amely:
a) jogi személyiséggel rendelkezik vagy egyéni vállalkozó,
b) szerepel a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 8. §-ában meghatározott felnõttkép-

zést folytató intézmények nyilvántartásában, és nyilvántartásba vétele óta legalább 2 év eltelt,
c) eleget tett az Fktv. 9. § (5) bekezdése szerinti – a tevékenységérõl szóló kétéves – beszámoló készítési kötelezett-

ségének,
d) nincs az illetékes adó- és vámhatóság által nyilvántartott, lejárt köztartozása,
e) nem áll csõd-, végelszámolási, illetve felszámolási eljárás alatt,
f) az Fktv. szerint akkreditált, vagy akkreditációja folyamatban van.

Érvénytelen a pályázata annak a pályázónak:
– akinek lejárt határidejû köztartozása van (a köztartozás definícióját az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. tör-

vény 178. § 20. pontja határozza meg), továbbá
– aki csõdeljárás, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll.

Érvényes pályázatnak csak az a határidõre beérkezett pályázat tekinthetõ, amelyet a jelen kiíráshoz tartozó „Pályázati
dokumentáció” beszerzésével és az abban foglaltak alapján készítettek el, és mellékletként tartalmazza az elõírt nyilat-
kozatokat, igazolásokat és egyéb dokumentumokat.
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A pályázat részei, tartalmi és formai követelmények

Tartalmi és formai követelmények
A pályázat tudnivalóit a pályázati dokumentáció ismerteti, amely tartalmazza a pályázati kiírást, a kötelezõen kitöl-

tendõ dokumentációt, a kitöltési útmutatót, a formanyomtatványokat, valamint a csatolandó és csatolható mellékletek
listáját.

A pályázati dokumentáció beszerezhetõ az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Humánerõforrás és
Civilkapcsolati Fõosztályán személyesen (címe: Budapest, V., József Attila u. 2–4.), vagy letölthetõ a következõ honlap-
ról: www.bm.hu).

A pályázattal kapcsolatban információ kérhetõ az alábbi elérhetõségeken:
– az ÖTM Humánerõforrás és Civilkapcsolati Fõosztályától a human.fo@otm.gov.hu, valamint a

raczgy@bm.gov.hu e-mail címeken, a 06-1-441-1000/13353, illetve a 06-20-259-49-60 telefonszámokon.
A pályázatnak nyomtatott formában az alábbi, a pályázati dokumentáció további fejezeteiben bemutatott részeket kell

tartalmaznia a következõ sorrendben: 1. Elõlap, 2. Az útmutató szerint kitöltött pályázati adatlap, 3. Kötelezõen csato-
landó mellékletek, 4. Nem kötelezõen csatolandó mellékletek.

1. Elõlap
A pályázatot Elõlappal kell ellátni, és azon fel kell tüntetni a következõket:
– A pályázat témája.
– A pályázó neve.
– A pályázó székhely szerinti címe.
– A pályázattal érintett régió megnevezése.
Az Elõlap mintáját a pályázati dokumentáció tartalmazza.

2. Pályázati adatlap megfelelõen kitöltve.

3. Kötelezõen csatolandó mellékletek.

4. Nem kötelezõen csatolandó mellékletek.

A pályázatok benyújtása

A pályázat csak a pályázati dokumentáció alapján nyújtható be.
A pályázatot 5, egyenként összefûzött, nyomtatott példányban kell elkészíteni és benyújtani, melybõl legalább egy

példányon eredeti cégszerû aláírások szerepelnek, és minden oldal szignálva van.

A pályázatok benyújtásának helye:
– személyesen az ÖTM Ügyfélszolgálati Irodáján, Budapest, V., Nádor u. 2., munkanapokon 8.00–16.30 között, leg-

késõbb a Magyar Közlönyben történt megjelenést követõ 60. napon 16.30 óráig,
– postán az ÖTM Humánerõforrás és Civilkapcsolati Fõosztály, 1903 Budapest, Pf. 314 címre, postai úton feladott

pályázat esetén a postabélyegzõ dátumának kell megfelelnie (legkésõbb) a határidõ napjának.
A borítékon fel kell tüntetni a „VIZSGASZERVEZÉS ÖTM 2008” megnevezést. A határidõ után leadott, illetve pos-

tára adott pályázatok nem kerülnek értékelésre.
A pályázatok benyújtásának határideje: a Magyar Közlönyben történt megjelenést követõ 60. nap.

A pályázatok értékelése

A pályázatok formai és tartalmi szempontok alapján kerülnek értékelésre.
A késve benyújtott, a pályázati kiírásnak nem megfelelõ, a Pályázati dokumentációban meghatározott követelmé-

nyektõl eltérõen elkészített, hiányosan benyújtott pályázatok formailag nem felelnek meg, ezért nem kerülnek tartalmi
értékelésre.

A szakképzést folytató intézmény által benyújtott pályázat formai okokból kerül elutasításra, amennyiben a „Formai
követelmények” közül bármelyikre „nem”, vagy „nincs” a válasz.

A formai követelményeknek megfelelõ pályázók közül azok nyernek vizsgaszervezési jogosultságot, amelyek a
2. melléklet szerinti értékelésben legalább 75 pontot elérnek.

A benyújtott pályázatok hiánypótlására nincs lehetõség.
A pályázatokban valótlan adatok, információk közlése megtévesztésnek minõsül, és automatikus kizárást eredmé-

nyez.
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A pályázatok elbírálásának módja

A pályázatok elbírálására az önkormányzati és területfejlesztési miniszter a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a
Felnõttképzõk Szövetsége, valamint az ÖTM képviselõibõl álló bíráló bizottságot hoz létre, és gondoskodik annak mû-
ködtetésérõl.

A pályázat eredményérõl történõ tájékoztatás módja, határideje

A pályázat eredményérõl a pályázók – külön értesítés nélkül – az önkormányzati és területfejlesztési miniszter rende-
letébõl értesülhetnek, amely a Magyar Közlönyben, valamint a Belügyi Közlönyben jelenik meg.

Bírálati díj

A pályázat benyújtásakor bírálati díjat kell fizetni. A statisztikai tervezési régiónként befizetendõ huszonhatezer forint
bírálati díjat az ÖTM 10023002-01451014-00000000 számú igazgatási bankszámlájára kell banki átutalással befizetni.
Az átutaláson közleményként fel kell tüntetni: „VIZSGASZERVEZÉS ÖTM 2008”.

Az ÖTM a befizetett bírálati díjról számviteli bizonylatot állít ki a befizetõ részére.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információk

A szakmai vizsga szervezõjének a feladatait a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérõl szóló
20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet határozza meg.

A pályázati kiírásban nem érintett kérdésekben a szakmai vizsga szervezésére való jogosultság feltételeirõl szóló
34/2003. (XII. 21.) OM rendelet elõírásait kell iránymutatónak tekinteni.

1. Elõlap

ELÕLAP

A pályázat azonosító sorszáma:......................................... (az ÖTM tölti ki)

PÁLYÁZAT

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére való jogosultság elnyerése céljából

A pályázó neve:

A pályázó székhely szerinti címe: ..................................................................................................................................

Pályázott régió(k) megnevezése:

Dátum:
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2. Adatlap

PÁLYÁZATI ADATLAP

(a pályázóra vonatkozó adatokat kell értelemszerûen kitölteni)

1. A pályázó adatai

A pályázó cégszerû megnevezése:

Címe (székhelye) irányítószám: megye:

város: utca/út: házszám: emelet, ajtó:

A pályázónak a megpályázott régióban mûködõ telephelyének címe (ha van ilyen):

A pályázó intézményi kódja/típusa:

Telefonszáma:

Adóhatóságnak bejelentett bankszámlaszáma:

Számlavezetõ pénzintézetének neve:

Adóigazgatási azonosító száma (11 számjegy):

Statisztikai számjele (KSH száma, 17 számjegy):

A pályázó törvényes képviselõjének neve, beosztása:

Pályázott régió neve:

Közhiteles mellékleteket tartalmazó pályázat régiójának megnevezése:

Keltezés: ........................................

P. H.

.........................................
cégszerû aláírás
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3. A pályázathoz kötelezõen kitöltendõ rovatok, nyilatkozatok, csatolandó mellékletek, igazolások

a) A szakképesítések megnevezése és OKJ azonosító száma az 1/2006. (XII. 27.) OM rendelet szerint, amelyekre a
vizsgaszervezési jogot meg kívánja szerezni. (A táblázat sorai korlát nélkül bõvíthetõek.)

Szakképesítés megnevezése OKJ száma, valamint a pályázati anyagban
szereplõ kódszáma

Az adott szakképesítésre korábban már
rendelkezett vizsgaszervezési jogosultsággal (igen/nem), mettõl

meddig

b) Azon tervezési statisztikai régió(k) megnevezése, amelyben jelen pályázat alapján a vizsgaszervezési tevékenysé-
get el kívánja látni.

Régió neve:
Azon további régiók megnevezése, melyekben pályázatot nyújtott be:

c) Szakképzéssel kapcsolatos tevékenysége adatokon alapuló bemutatása.

A szakképzéssel kapcsolatos tevékenység bemutatása során adja meg az alábbi adatokat:
– Mióta foglalkozik szakképzéssel?
– Mutassa be milyen arányt, súlyt képviselt tevékenységükben a szakképzési tevékenység az elmúlt öt évben!
– Mutassa be a képzésekben részt vevõk számát az elmúlt öt évben!
– Hány szakképesítésben folytatott képzést az elmúlt öt évben?
– A szakképzésben részt vevõk közül hogyan alakult az iskolarendszerû és az iskolarendszeren kívüli képzésben ta-

nulók aránya?
– Adja meg a szakképzésben részt vevõ tanulók jelenlegi összes létszámát (fõ)!

d) Szakmai vizsgaszervezési tevékenységének érdemi adatokat tartalmazó bemutatása, vagy azok részérõl, akik ko-
rábban nem rendelkeztek vizsgáztatási joggal, az errõl szóló nyilatkozat.

– Mióta foglalkozik vizsgáztatással és milyen formában (alanyi jogon vagy vizsgaszervezési jogosultság alapján)
– Az utóbbi öt év évre vonatkoztatva mutassa be a következõket szakképesítésenkénti bontásban:

= Szervezett vizsgák száma összesen, valamint az adott régióban
= Vizsgázók száma összesen és az adott régióban
= Vizsgázók közül milyen arányt képvisel a saját tanulók vizsgáztatása, illetve a más intézmény tanulóinak vizs-

gáztatása?

VAGY

NYILATKOZAT

Alulírott..............................................................a pályázó törvényes képviselõje (cégszerû aláírásra jogosult személy)
nyilatkozom, hogy jelen pályázat benyújtását megelõzõen pályázaton elnyert vizsgaszervezési jogosultsággal nem ren-
delkeztem.

Tudomásul veszem, hogy a megtévesztõ vagy valótlan adatszolgáltatás és a kötelezettségek eltitkolása a pályázatból
való kizárást eredményezi.

Keltezés: .........................
P. H.

....................................................
cégszerû aláírás
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e) A pályázó által alkalmazott minõségbiztosítási rendszer leírása, amennyiben minõségbiztosítási tanúsítvánnyal
rendelkezik, annak másolata is.

A pályázó által alkalmazott minõségbiztosítási rendszer bemutatása, különös tekintettel a vizsgaszervezési tevékeny-
ségre vonatkozó minõségbiztosítási folyamatokra.

Amennyiben rendelkezik minõségbiztosítási tanúsítvánnyal, e lap helyére csatolja be annak másolatát.

f) A szakmai vizsga szervezését végzõ egység bemutatása (a szervezetben elfoglalt helye, irányítása, az e célra rendel-
kezésre álló személyi, tárgyi, különös tekintettel az ügykezelési és titoktartási szabályok betartását biztosító feltételek).

A vizsgaszervezõ egység szervezetben elfoglalt helye:

A vizsgaszervezõ egység irányítása:

A vizsgaszervezési tevékenységhez rendelkezésre álló személyi feltételek:

A vizsgaszervezési tevékenységhez rendelkezésre álló tárgyi feltételek:

Az ügykezelési és titoktartási szabályok betartását biztosító feltételek:

g) A szakmai vizsga szervezéséért közvetlenül felelõs személyek iskolai és szakmai végzettségének, szakmai gyakor-
latának, betöltött munkakörének ismertetése (a sorok száma, valamint a cellák mérete szükség szerint bõvíthetõ).

Név Munkakör Iskolai és szakmai
végzettség

Szakmai gyakorlat Vizsgaszervezésben
betöltött szerepe,
felelõsségi köre

h) A szakmai vizsga gyakorlati vizsgarészének lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek megléte, valamint a bizto-
sítás módja.

A táblázat kitöltésével annak bemutatása szakképesítésenként, hogy a gyakorlati vizsga lebonyolításának tárgyi esz-
közei milyen arányban képezik a pályázó saját tulajdonát, vagy azok megállapodás alapján kerülnek biztosításra (a táblá-
zat sorai korlát nélkül bõvíthetõk).

Szakképesítés megnevezése
Gyakorlati vizsga lebonyolításához
rendelkezésre álló tárgyi eszközök,

infrastruktúra

A tárgyi feltételek
biztosításának módja

A tárgyi feltételek
biztosításának helye

i) A szakmai vizsgaszervezéssel összefüggõ, jogszabályban meghatározott rendelkezések megtartására, valamint a
szakmai vizsgáztatási tevékenység folyamatos végzésére vonatkozó kötelezettségvállalás.
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KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

Alulírott .............................................................................................................................................., mint a pályázó
........................................................................................... intézmény részérõl kötelezettségvállalásra jogosult személy
nyilatkozom, hogy:

– a szakmai vizsgaszervezéssel összefüggõ jogszabályokban meghatározott rendelkezéseket ismerjük és megtartjuk,
– és kötelezettséget vállalok arra, hogy a szakmai vizsgáztatási tevékenységet a vizsgaszervezési jog elnyerése esetén

folyamatosan fogjuk végezni.

Keltezés: ..............................

P. H.

...........................................
cégszerû aláírás

j) A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény hatálya alá tartozó pályázók esetében (ideértve a közhasznú
társaságot is) az illetékes cégbíróság által kibocsátott, a pályázat kiírásától számított 30 napnál nem régebbi cégkivona-
tot, egyéb pályázók esetében – a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 1. mellékletében nevesített felsõokta-
tási intézmények kivételével – a pályázó egységes szerkezetbe foglalt, hatályos létesítõ okiratát (alapító okiratát, alap-
szabályát), egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány hiteles másolatát és a nyilvántartásukra illetékes önkor-
mányzat 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy a vállalkozó a nyilvántartásukban szerepel.

E lap helyére csatolja be a j) pont szerint vonatkozó dokumentum(ok)at.

k) Az Fktv. 8. § (5) bekezdésében meghatározott, a nyilvántartásba vétel tényét igazoló tanúsítvány(ok) másolata.

E lap helyére csatolja be a k) pont szerint vonatkozó dokumentum(ok)at.

l) Az Fktv. 9. § (5) bekezdése szerint elkészített és a nyilvántartást vezetõnek megküldött, a kétéves tevékenységrõl
szóló beszámoló másolata.

E lap helyére csatolja be az l) pont szerint vonatkozó dokumentum(ok)at.

m) Annak igazolása, hogy a szakmai vizsga gyakorlati vizsgarészének lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek a
vizsgák idõpontjában feltétel nélkül rendelkezésre állnak.

Amennyiben a megpályázott szakképesítések esetében a gyakorlati vizsgához szükséges tárgyi eszközök saját tulaj-
donban vannak, töltse ki az 1. nyilatkozatot.

1. nyilatkozat

IGAZOLÁS A TÁRGYI FELTÉTELEK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL

Alulírott ..............................................................................................., mint a pályázó részérõl kötelezettségvállalásra
jogosult személy igazolom, hogy a .................... szakképesítések esetén, a gyakorlati vizsga lebonyolításához szükséges
tárgyi feltételek saját tulajdonban vannak, azok a vizsgák idõpontjában feltétel nélkül rendelkezésre állnak.

Keltezés: ..............................

P. H.

...........................................
cégszerû aláírás
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Amennyiben a gyakorlati vizsga lebonyolításához szükséges tárgyi feltételeket megállapodás alapján más szervezet
biztosítja, akkor csatolja be az eszközöket megállapodás alapján biztosító szervezet vezetõje által aláírt 2. nyilatkozatot.

2. nyilatkozat

IGAZOLÁS A TÁRGYI FELTÉTELEK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL

(megállapodás esetén)

Alulírott ..............................................................................................., mint a ................................................ részérõl
kötelezettségvállalásra jogosult személy igazolom, hogy a .................................. szakképesítések esetén a gyakorlati
vizsga lebonyolításához szükséges tárgyi feltételeket a(z) ................................ pályázó részére megállapodás alapján
biztosítom, azok a vizsgák idõpontjában feltétel nélkül rendelkezésre állnak.

Keltezés: ..............................

P. H.

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

cégszerû aláírás

n) Gazdasági társaság, illetõleg egyéni vállalkozó esetén a területileg illetékes gazdasági kamara, illetõleg – ahol a
szakképesítés nem tartozik gazdasági kamara illetékességébe – a szakképesítésért felelõs miniszter által kijelölt, a szak-
képzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 14. § (2) bekezdésében meghatározott szakmai szervezet igazolását, hogy a
megpályázott szakképesítések esetében a gyakorlati vizsgarész lebonyolításához szükséges, rendelkezésre álló tárgyi
feltételek a jogszabályi elõírásoknak megfelelõ minõségûek.

E lap helyére csatolja be az n) pont szerint vonatkozó dokumentum(ok)at.

o) Annak igazolása, hogy a pályázónak nincs az illetékes adó- és vámhatóság által nyilvántartott tartozása, vagy lejárt
köztartozása.

NYILATKOZAT

köztartozásról

Alulírott ........................................................, mint a pályázó törvényes képviselõje (cégszerû aláírásra jogosult sze-
mély) büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy nincs lejárt határidejû köztartozásunk. Tudomásul veszem,
hogy a tartozás eltitkolása a pályázatból való kizárást eredményezi.

Keltezés: ..............................

P. H.

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

cégszerû aláírás
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A nyilatkozat aláírásán túl a következõ igazolásokat kell mellékelni:

Vám- és Pénzügyõrség igazolása

Adóhivatal igazolása

E lap helyére csatolja be a Vám- és Pénzügyõrség, valamint az Adóhatóság igazolását.

p) Amennyiben a pályázó a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, illetve a cégnyil-
vánosságról szóló 2006. évi V. törvény hatálya alá tartozó szervezet, arra vonatkozó nyilatkozat, hogy nem folyik ellene
csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás.

NYILATKOZAT

csõd-, felszámolási és végelszámolási eljárásról

Alulírott ........................................................, mint a pályázó törvényes képviselõje (cégszerû aláírásra jogosult sze-
mély) büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy nem állunk csõdeljárás, felszámolási vagy végelszámolási
eljárás alatt.

Tudomásul veszem, hogy az eljárás eltitkolása a pályázatból való kizárást eredményezi.

Keltezés: ..............................

P. H.

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

cégszerû aláírás

q) A szakmai vizsga szervezésére való jogosultság feltételeirõl szóló 34/2003. (XII. 21.) OM rendeletben elõírt
régiónkénti huszonhatezer forint bírálati díj befizetését igazoló dokumentum másolata.

E lap helyére csatolja be a befizetést igazoló dokumentum (átutalási megbízás) másolatát. Ne felejtse el, hogy a közle-
mény rovatban fel kell tüntetni a „VIZSGASZERVEZÉS ÖTM 2008” szöveget!

4. Nem kötelezõen csatolandó mellékletek listája

A pályázathoz mellékelni lehet a következõ dokumentumokat:

a) Képzési és vizsgaszervezési tevékenységével kapcsolatos referenciák

b) A vizsgaszervezés lebonyolításáért felelõs vezetõ EU irányelveknek megfelelõ szerkezetû szakmai önéletrajza
(a forma az NSZFI honlapjáról letölthetõ)
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Kitöltési útmutató

A pályázat benyújtásához szükséges összes információt és formanyomtatványt a jelen Pályázati dokumentáció tartal-
mazza. Pályázni csak a Pályázati dokumentációban közzétett rovatok kitöltésével, formanyomtatványok alkalmazásá-
val, illetve az ott megadott mellékletek csatolásával lehet.

A formanyomtatványok kitölthetõk számítógéppel vagy írógéppel.

A pályázatnak nyomtatott formában az alábbi részeket, fejezeteket kell tartalmaznia a következõ sorrendben: 1. Elõ-
lap, 2. Az útmutató szerint kitöltött pályázati adatlap, 3. Kötelezõen csatolandó mellékletek, 4. Nem kötelezõen csatolan-
dó mellékletek.

1. Elõlap

A pályázatot elõlappal kell ellátni, és azon fel kell tüntetni a következõket:

A pályázat azonosító sorszáma: a pályázat lebonyolítója, az ÖTM tölti ki.

A pályázattal érintett régió kódja:

Régió neve Régióba tartozó megyék, illetõleg Budapest Régió kódja

Nyugat-dunántúli régió Gyõr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye ND

Közép-dunántúli régió Veszprém megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye KD

Dél-dunántúli régió Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye DD

Közép-magyarországi régió Budapest, Pest megye KM

Észak-magyarországi régió Heves megye, Nógrád megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÉM

Észak-alföldi régió Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye

ÉA

Dél-alföldi régió Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye DA

2. Pályázati adatlap

A pályázó kódja

A pályázó kódja a pályázat eredményének statisztikai adatfeldolgozását segíti elõ.
A megfelelõ kódot az alábbi táblázatból kell kikeresni.

Pályázó típusa Kód

Önkormányzat vagy költségvetési szerv által fenntartott szakképzõ iskola 1

Nem önkormányzat vagy költségvetési szerv által fenntartott szakképzõ iskola 2

Gazdasági társaság 3

Egyesület 4

Felsõoktatási intézmény 5

Egyéb 6

A statisztikai számjel (KSH száma, 17 számjegy) az alábbi karakterekbõl épül fel:

1–8 számjegy: Törzsszám

9–12 számjegy: Szakágazati kód

13–15 számjegy: Gazdálkodási forma kód

16–17 számjegy: Területi (megye) kód

Pályázott régió:

Lásd: elõlap/régió kódja
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3. A pályázathoz kötelezõen kitöltendõ rovatok, nyilatkozatok, csatolandó mellékletek, igazolások

b) Azon tervezési statisztikai régió megnevezése, amelyben jelen pályázat alapján a vizsgaszervezési tevékenységet
el kívánja látni.

Régió neve: Lásd: elõlap/régió kódja
Azon további régiók megnevezése, melyekben pályázatot nyújtott be: Lásd: elõlap/régió kódja

d) Szakmai vizsgaszervezési tevékenységének érdemi adatokat tartalmazó bemutatását, illetve akik korábban nem
rendelkeztek vizsgáztatási joggal, az errõl szóló nyilatkozatot.

Vagy a vizsgaszervezési tevékenység bemutatására, vagy a nyilatkozat aláírására kerüljön sor.

e) A pályázó által alkalmazott minõségbiztosítási rendszer leírása, amennyiben minõségbiztosítási tanúsítvánnyal
rendelkezik, annak másolata is.

Kerüljön bemutatásra a pályázó által alkalmazott minõségbiztosítási rendszer, külön kiemelve a vizsgaszervezési te-
vékenységre vonatkozó minõségbiztosítási folyamatokat. Ha van tanúsítvány, az is csatolható, de a tanúsítvány csatolása
önmagában nem váltja ki a rendszer leírását!

f) A szakmai vizsga szervezését végzõ egység bemutatása (a szervezetben elfoglalt helyét, irányítását, az e célra ren-
delkezésre álló személyi, tárgyi, különös tekintettel az ügykezelési és titoktartási szabályok betartását biztosító feltétele-
ket).

A vizsgaszervezõ egység szervezetben elfoglalt helyét bemutathatja szövegesen vagy illusztrálhatja szervezeti
ábrával.

h) A szakmai vizsga gyakorlati vizsgarészének lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek megléte, valamint a bizto-
sítás módja.

A „tárgyi feltételek biztosításának módja” oszlopban kerüljön feltüntetésre az, hogy az adott tárgyi eszközök a pályá-
zó saját tulajdonát képezik-e, vagy azokat megállapodás alapján biztosítják.

Amennyiben a megpályázott szakképesítésnek nincs gyakorlati vizsgarésze, a 2. oszlopba kérjük a „nincs gyakorlati
vizsgarész” szöveget feltüntetni.

A tárgyi eszközök, infrastruktúra felsorolásakor az eszközöket lehet összefoglalóan feltüntetni (pl. ügyviteli taniroda)
nem szükséges azokat tételesen felsorolni, amennyiben ez értelemszerû.

Külön szöveges részben megtörténhet az eszközök részletesebb bemutatása.

n) Gazdasági társaság, illetõleg egyéni vállalkozó esetén a területileg illetékes gazdasági kamara, illetõleg – ahol a
szakképesítés nem tartozik gazdasági kamara illetékességébe – a szakképesítésért felelõs miniszter által kijelölt, a szak-
képzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 14. § (2) bekezdésében meghatározott szakmai szervezet igazolását, hogy a
megpályázott szakképesítések esetében a gyakorlati vizsgarész lebonyolításához szükséges, rendelkezésre álló tárgyi
feltételek a jogszabályi elõírásoknak megfelelõ minõségûek.

Amennyiben a megpályázott szakképesítéseknél nincs gyakorlati vizsgarész, az igazolás nem szükséges. Ez esetben
kérjük az adott szakképesítésekre vonatkozóan a következõ szöveget feltüntetni: „nincs gyakorlati vizsgarész”.

Amennyiben a pályázó olyan szakképesítésekre pályázik, melyek közül néhánynál van gyakorlati vizsgarész, néhány-
nál nincs, akkor „vegyesen” kell eljárni:

– fel kell sorolni azokat a szakképesítéseket, ahol nincs gyakorlati vizsgarész, ezekre a fenti bekezdés érvényes,
– azoknál a szakképesítéseknél, ahol van gyakorlati vizsgarész, szükséges a kamara vagy szakmai szervezet igazolása.
Amennyiben nincs a hivatkozott jogszabály alapján meghatározott, kijelölt szakmai szervezet, abban az esetben az

adott szakképesítés vonatkozásában érintett, bejegyzett szakmai szervezet igazolása benyújtható.

4. Nem kötelezõen csatolandó mellékletek listája

a) Képzési és vizsgaszervezési tevékenységével kapcsolatos referenciák

Felhívjuk a figyelmet, hogy referenciák esetében csak az adott régióra érvényes referenciák vehetõk figyelembe.

Bajnai Gordon s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
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1. melléklet

Formai követelmények ellenõrzõ lap

Pályázat száma:

van nincs

a) Pályázott szakképesítések megnevezése, OKJ száma

b) Pályázott régiók megnevezése

c) Szakképzési tevékenység bemutatása

d) Szakmai vizsgaszervezési tevékenység bemutatása, vagy nyilatkozat arról,
hogy korábban erre nem volt feljogosítva

e) Minõségbiztosítási rendszer bemutatása

f) Vizsgaszervezõ egység bemutatása

g) Szakmai vizsga szervezéséért felelõs személyek iskolai és szakmai végzett-
ségének szakmai gyakorlatának ismertetése

h) A gyakorlati vizsgarész tárgyi feltételeinek bemutatása

i) A vizsgaszervezési jogszabályi elõírások megtartására irányuló kötelezett-
ségvállalás

A pályázat kötelezõ mellékletei:

van nincs

a) Cégkivonat, cégbejegyzés, létesítõ okirat vagy vállalkozói igazolvány má-
solata

b) Felnõttképzési nyilvántartásba vételi tanúsítvány másolata

c) FAT tanúsítvány, vagy annak igazolása, hogy az akkreditáció folyamatban
van

d) Képzési tevékenységrõl szóló kétéves beszámoló másolata

e) Gyakorlati vizsga feltételeinek meglétérõl szóló igazolás

f) Kamarai (adott esetben szakmai szervezeti) igazolás arról, hogy a gyakor-
lati vizsga tárgyi feltételei a jogszabályban elõírtaknak megfelelnek

g) Igazolások arról, hogy nincs adó-, vám- és lejárt köztartozása

h) Ha az 1991. évi XLIX. törvény hatálya alá tartozik, nyilatkozat arról, hogy
nem áll felszámolási vagy csõdeljárás alatt*

i) Bírálati díj befizetésének igazolása

* A törvény hatálya alá nem tartozó intézményeknél a van oszlopba kell jelölni.
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2. melléklet

Értékelõ lap

Pályázat száma:

Értékelési csoport
Maximálisan adható

pontszám
Elért pontszám

Tevékenységében a szakképzés súlya 10

Szakképzéssel kapcsolatos szakmai múlt a pályázatban szereplõ szakképesíté-
sek vonatkozásában

25

Vizsgaszervezési gyakorlat 10

Referenciákból megállapítható szakképzési és vizsgaszervezési tevékenység 5

A vizsgáztatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek:
– minõségbiztosítási tanúsítvány megléte
– a vizsgaszervezõ egység vezetõjének, dolgozóinak szakmai felkészültsége
– az irattározás, titkosítás, õrzés feltételei
– gyakorlati vizsga tárgyi feltételei, minõsége
– rendelkezik-e a pályázott régió egészére kiterjedõ hálózattal
– a vizsgáztatáshoz szükséges személyi, tárgyi feltételek valamennyi helyszí-
nen biztosítottak-e

10
10
5

15
5

5

Összesen: 100

200 hó nap

Értékelte: Ellenõrizte:

4–5. szám SPORTÉRTESÍTÕ 121

A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
pályázatot hirdet

Szabadidõsport Központ igazgatói állásának
betöltésére

A pályázatot meghirdetõ szerv: Budapest XII. kerület
Hegyvidéki Önkormányzat, 1126 Budapest, Böszörményi
út 23–25.

A meghirdetett munkahely megnevezése: Szabadidõ-
sport Központ

A munkahely címe: 1126 Budapest, Városmajor u. 29.
A beosztás megjelölése: igazgató
A vezetõi megbízás idõtartama: 5 év
A megbízás kezdõpontja és megszûnésének idõpontja:

2008. november 1.–2013. október 31.

Megbízási feltétel:
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség (testnevelés

és sport területén szerzett felsõfokú képesítés).

Megbízáshoz elõírt kiegészítõ feltétel:
– legalább 5 év költségvetési intézményben szerzett ve-

zetõi gyakorlat.

A beosztáshoz kapcsolódó juttatás: illetmény és pótlék
a Kjt. szerint.

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:
– vezetõi programot,
– szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló hiteles okiratot,
– erkölcsi bizonyítványt,
– az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot

a pályázati anyag kezelésérõl.

A pályázat benyújtásának határideje: a Sportértesítõben
való megjelenést követõ 30. nap.

A pályázat benyújtásának helye: Budapest XII. kerület
Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási
és Közmûvelõdési Iroda, 1126 Budapest, Böszörményi
út 23–25.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Budapest
XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hi-
vatal Oktatási és Közmûvelõdési Iroda, tel.: 224-5940.

A pályázat elbírálásának határideje: a Sportértesítõben
való megjelenéstõl számított 90. nap.

Pokorni Zoltán s. k.,
polgármester



Közhasznúsági jelentés

A Mezõ Ferenc Közalapítvány 2007. évi közhasznúsági jelentése

Kettõs könyvvitelt vezetõ egyéb szervezet közhasznú egyszerûsített éves beszámoló
2007. évi mérlege

Adatok ezer Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése Elõzõ év
Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

a b c d e

1. A) Befektetett eszközök 0 0

2. I. Immateriális javak

3. II. Tárgyi eszközök

4. III. Befektetett pénzügyi eszközök

5. B) Forgóeszközök 65 706 68 199

6. I. Készletek

7. II. Követelések 29 5

8. III. Értékpapírok 50 000 50 000

9. IV. Pénzeszközök 15 677 18 194

10. C) Aktív idõbeli elhatárolások 1 654 1 692

11. Eszközök összesen 67 360 69 891

12. D) Saját tõke 67 231 69 632

13. I. Induló tõke 10 000 10 000

14. II. Tõkeváltozás/eredmény 74 735 57 231

15. III. Lekötött tartalék

16. IV. Értékelési tartalék

17. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl
(közhasznú tevékenységbõl)

–17 504 2 401

18. VII. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbõl

19. E) Céltartalékok

20. F) Kötelezettségek 27 0 0

21. I. Hátrasorolt kötelezettségek

22. II. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 27

24. G) Passzív idõbeli elhatárolások 102 259

25. Források összesen 67 360 69 891
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Kettõs könyvvitelt vezetõ egyéb szervezet közhasznú egyszerûsített éves beszámoló
2007. évi eredménykimutatása

Adatok ezer Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése Elõzõ év
Elõzõ év(ek)
helyesbítései

Tárgyév

1. A) Összes közhasznú tevékenység bevétele 50 535 27 104

2. 1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás 28 000 18 200

3. a) alapítótól

4. b) központi költségvetéstõl 23 000 14 200

5. c) helyi önkormányzattól

6. d) társadalombiztosítótól

7. e) egyéb, ebbõl 1%………………… 5 000 4 000

8. 2. Pályázati úton elnyert támogatás

9. 3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel

10. 4. Tagdíjból származó bevétel

11. 5. Egyéb bevétel 22 535 8 904

12. B) Vállalkozási tevékenység bevétele

13. C) Összes bevétel (A+B) 50 535 27 104

14. D) Közhasznú tevékenység ráfordításai 68 039 24 703

15. 1. Anyag jellegû ráfordítások 45 542 6 813

16. 2. Személyi jellegû ráfordítások 19 434 17 753

17. 3. Értékcsökkenési leírás 33

18. 4. Egyéb ráfordítások 3 000 104

19. 5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai 63

20. 6. Rendkívüli ráfordítások

21. E) Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0

22. 1. Anyag jellegû ráfordítások

23. 2. Személyi jellegû ráfordítások

24. 3. Értékcsökkenési leírás

25. 4. Egyéb ráfordítások

26. 5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai

27. 6. Rendkívüli ráfordítások

28. F) Összes ráfordítás 68 039 24 703

29. G) Adózás elõtti vállalkozási eredmény 0 0

30. H) Adófizetési kötelezettség

31. I) Tárgyévi vállalkozási eredmény 0 0

32. J) Tárgyévi közhasznú eredmény –17 504 2 401
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Tájékoztató adatok

33. A) Személyi jellegû ráfordítások 17 753

34. 1. Bérköltség 1 200

35. ebbõl: megbízási díjak 1 200

36. tiszteletdíjak

37. 2. Személyi jellegû egyéb kifizetések 16 240

38. 3. Bérjárulékok 313

39. B) A szervezet által nyújtott támogatások

40. C) Továbbutalási céllal kapott támogatás

41. D) Továbbutalt támogatás

Kelt: 2008. március

Jelen beszámolót a Mezõ Ferenc Közalapítvány kuratóriuma 2008. március 22-i ülésén fogadta el.

Az egyéb szervezet vezetõje (képviselõje)

A Magyar Vízilabda Szövetség 2007. évi közhasznúsági jelentése

Közhasznú eredménykimutatás
2007. december 31.

Adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése Elõzõ év
Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

a b c d

A) Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5) 217 572 0 342 378

1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás 167 236 0 197 187

a) alapítótól

b) központi költségvetéstõl 100 229 135 308

ebbõl: továbbutalási céllal kapott támogatás

c) helyi önkormányzattól

d) egyéb 67 007 61 879

2. Pályázati úton elnyert támogatás

3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel 30 238 58 571

4. Tagdíjból származó bevétel

5. Egyéb bevétel 20 098 86 620

B) Vállalkozási tevékenység bevétele 173 514 0 163 388
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A tétel megnevezése Elõzõ év
Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

a b c d

C) Összes bevétel (A+B) 391 086 0 505 766

D) Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) 253 909 0 357 361

1. Anyag jellegû ráfordítások 204 096 294 489

2. Személyi jellegû ráfordítások 44 501 45 975

3. Értékcsökkenési leírás 823 3 903

4. Egyéb ráfordítások 1 899 11 622

ebbõl: továbbutalt támogatás

5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai 537 1 372

6. Rendkívüli ráfordítások 2 053 0

E) Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) 129 588 0 123 761

1. Anyag jellegû ráfordítások 118 988 106 404

2. Személyi jellegû ráfordítások 5 013 5 086

3. Értékcsökkenési leírás 674 3 196

4. Egyéb ráfordítások 4 520 8 375

5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai 393 700

6. Rendkívüli ráfordítások 0 0

F) Összes ráfordítás (D+E) 383 497 0 481 122

G) Adózás elõtti vállalkozási eredmény (B–E) 43 926 0 39 627

H) Adófizetési kötelezettség 3 791 0 4 578

I) Tárgyévi vállalkozási eredmény (G–H) 40 135 0 35 049

J) Tárgyévi közhasznú eredmény (A–D) –36 337 0 –14 983
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Eredménykimutatás
(összköltség eljárással – „A” változat)

2007. december 31.

Adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése

Elõzõ év Elõzõ év(ek) módosításai Tárgyév

Alaptevékeny-

ség
Vállalkozási
tevékenység

Összesen
Alap-

tevékenység
Vállalkozási
tevékenység

Összesen
Alap-

tevékenység
Vállalkozási
tevékenység

Összesen

a b c d e f g h i j

I. Értékesítés nettó árbevétele 217 324 173 317 390 641 58 571 162 137 220 708
II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0
III. Egyéb bevételek 39 31 70 283 548 1 128 284 676
IV. Anyagjellegû ráfordítások 204 096 118 988 323 084 0 294 489 106 404 400 893
V. Személyi jellegû ráfordítások 44 501 5 013 49 514 45 975 5 086 51 061
VI. Értékcsökkenési leírás 823 674 1 497 3 903 3 196 7 099
VII. Egyéb ráfordítások 1 899 4 520 6 419 11 622 8 375 19 997
A) Üzemi (üzleti) tev. eredménye
(I±II+III–IV–V–VI–VII)

–33 956 44 153 10 197 0 0 0 –13 870 40 204 26 334

VIII. Pénzügyi mûveletek bevétele 196 156 352 259 123 382
IX. Pénzügyi mûveletek ráfordításai 537 393 930 0 1 372 700 2 072
B) Pénzügyi mûveletek eredménye (VIII–IX) –341 –237 –578 0 0 0 –1 113 –577 –1 690
C) Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B) –34 297 43 916 9 619 0 0 0 –14 983 39 627 24 644
X. Rendkívüli bevételek 13 10 23 0
XI. Rendkívüli ráfordítások 2 053 2 053 0
D) Rendkívüli eredmény (X–XI) –2 040 10 –2 030 0 0 0 0 0 0
E) Adózás elõtti eredmény (±C±D) –36 337 43 926 7 589 0 0 0 –14 983 39 627 24 644
XII. Adófizetési kötelezettség 3 791 3 791 4 578 4 578
F) Adózott eredmény (±E–XII) –36 337 40 135 3 798 0 0 0 –14 983 35 049 20 066

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra,
részesedésre

Jóváhagyott osztalék, részesedés
G) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY –36 337 40 135 3 798 0 0 0 –14 983 35 049 20 066

Budapest, 2008. március 11.

Jelen beszámolót a Magyar Vízilabda Szövetség Közgyûlése a 2008. május 16-ai ülésén fogadta el.

Magyar Vízilabda Szövetség
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tartalom
Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adat-
bázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
a Határozatok Tára, továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a
Versenybírósági Határozatok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ
el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adat-
csomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.

Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazo-
dást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabály-
ban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük. Ûrlapkitöltõ programunk a gazdasági társaságok alapításával, mûködésével kapcsolatos forma-
nyomtatványok kitöltésére és tárolására alkalmas.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 81 000 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 143 000 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 180 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 292 500 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 382 500 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 650 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2008. ............................... hónaptól.

A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................

A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................

Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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Szerkeszti az Önkormányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkársága, a szerkesztõbizottság közremûködésével.
A szerkesztõbizottság elnöke: dr. Fazekas Attila Erik
Szerkesztõség: 1054 Budapest, Hold u. 1.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; www.mhk.hu).
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma ZRt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2008. évi éves elõfizetési díj: 6048 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 3024 Ft áfával. Egy példány ára: 525 Ft áfával.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR

Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsõdleges (alapszerzõdések, csatlakozási okmányok)
és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint
kereshetõk. Az adatbázisból megismerhetõk a joganyagok jellemzõi (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság,
egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetõk azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU
Asszisztens menüpontban található ismertetõk.
Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedõen fontos európai
vonatkozású dokumentumokat.
Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhetõ funkciói hasznos és gyors segítséget
nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az
EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 72 000 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az EU-JOGSZABÁLYTÁR változatát ................. példányban, 2008. ............................................ hónaptól.

A megrendelõ neve: .............................................................................................................................................

A megrendelõ címe: .............................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ...................................................................................................................................................

Telefonszáma: ......................................................................................................................................................

Küldési név, cím: ..................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös
telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
faxszámon a 266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.


