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A Kormány tagjainak
rendeletei

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
15/2008. (VII. 31.) KHEM

rendelete
a víziközlekedés rendjérõl szóló

39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról

A víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §
(2) bekezdés p) és s) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm.
rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következõket rendelem el:

1. §

(1) A víziközlekedés rendjérõl szóló 39/2003. (VI. 13.)
GKM rendelet mellékleteként közzétett Hajózási Szabály-
zat (a továbbiakban: HSZ) II. része 1.01 cikke a következõ
i) ponttal egészül ki:

[E rész alkalmazásában:]

„i) vitorlás vízi sporteszköz: a legalább 3 m2 névleges
vitorlafelületû vízi sporteszköz,”

(2) A HSZ II. része 9.12 cikkének 6. bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[9.12 cikk – Vízijármûvek közlekedése]

„6. A szervezett oktatás, gyakorlás (edzés) és verseny
sportegyesületi igazolvánnyal rendelkezõ résztvevõi – az
illetékes országos sportági szakszövetség által szabályo-
zott és a vízirendészet rendõri szerve által jóváhagyott,
a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos
Értesítõben közzétett biztonsági szabályban, továbbá jog-
szabályban elõírt egyéb feltételek mellett – mentesülnek
az 1. és a 4. bekezdésben foglalt korlátozások alól. Az elsõ
mondatban meghatározottakon túl a vitorlás csónakkal va-
ló szervezett oktatás, gyakorlás (edzés) és verseny sport-
egyesületi igazolvánnyal rendelkezõ résztvevõi – az illeté-
kes országos sportági szakszövetség által szabályozott és
a vízirendészet rendõri szerve által jóváhagyott, a Magyar
Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben
közzétett biztonsági szabályban, továbbá jogszabályban
elõírt egyéb feltételek mellett – a 2. és a 3. bekezdésben
foglalt korlátozások alól is mentesülnek.”

2. §

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

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a hajózási
képesítésekrõl szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet
4. § (1) bekezdésének második mondata helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„Hajó önálló vezetésére jogosító képesítés megszerzé-
sére irányuló vizsgára való felkészülés 2009. január 1-jétõl
csak jóváhagyott képzés keretében történhet.”

(3) A HSZ II. része 9.12 cikkének 6. bekezdésében meg-
határozott, az illetékes országos sportági szakszövetség
által szabályozott biztonsági feltételek 2008. augusztus
31-éig a Rendõrség jóváhagyása nélkül is alkalmazhatóak.
Ezen idõpontot követõen a HSZ II. része 9.12 cikk 6. be-
kezdése csak akkor alkalmazható, ha a biztonsági feltéte-
leket a Rendõrség jóváhagyta.

Dr. Szabó Pál s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

Az önkormányzati miniszter
5/2008. (VIII. 13.) ÖM

rendelete
az állami sportcélú támogatások felhasználásáról

és elosztásáról szóló
22/2008. (IV. 10.) ÖTM rendelet módosításáról

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (3) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormány-
zati miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 132/2008.
(V. 14.) 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 egyetértésben a következõket rende-
lem el:

1. §

Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és el-
osztásáról szóló 22/2008. (IV. 10.) ÖTM rendelet 56. §-a a
következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl
szóló 2006. évi CXXVII. törvény 1. számú melléklet,
XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
fejezet, 12. cím, 26. alcím, 3. „Olimpiai felkészülés támoga-
tása”, valamint 5. „Sportegészségügyi, doppingellenes fel-
adatok” jogcímcsoportok terhére, a 2008. évi Pekingi Nyári
Olimpiai és Paralimpiai Játékokkal összefüggõ felkészülésre
nyújtott támogatásnak a kedvezményezett részérõl történõ
pénzügyi teljesítésének határideje 2008. szeptember 30.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba,
és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter
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A Köztársasági Elnök
határozatai

A Köztársasági Elnök
152/2008. (VIII. 20.) KE

határozata
kitüntetés adományozásáról

(kivonatos közlés)

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

nemzetközileg is nagyra becsült sportolói, edzõi és ve-
zetõi tevékenysége elismeréseként

Wichmann Tamás európa és világbajnok kenuzónak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozat);

sportpályafutása, edzõi tevékenysége, az utánpótlás-
nevelés érdekében végzett több évtizedes munkája, életút-
ja elismeréseként

Dávid Géza kenusnak, edzõnek, a Lágymányosi Spari
Egyesület ügyvezetõ elnökének,

a sportban és a sportért végzett több évtizedes tudomá-
nyos, kutatási, oktatási valamint szervezõ tevékenysége
elismeréseként

dr. Szabó Tamásnak, a biológiai tudomány kandidátu-
sának, a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató
Intézet igazgatójának,

kiemelkedõ sportolói és edzõi pályafutása elismerése-
ként

Török Gyula olimpiai bajnok ökölvívónak, edzõnek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozat)

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2008. július 30.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

a miniszterelnök helyett:

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

KEH ügyszám: VIII-1/3535/2008.

A Köztársasági Elnök
162/2008. (VIII. 20.) KE

határozata
kitüntetés adományozásáról

(kivonatos közlés)

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

Lengyel Levente olimpiai ezüst- és bronzérmes sakko-
zónak, sakknagymesternek, vezetõedzõnek, az MTK Sakk
Szakosztálya alapítójának,

Zsitnik Béla olimpiai bronzérmesnek, Európa-bajnok
evezõsnek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

kitüntetést;

dr. Márkus Gábornak, a TVK MALI Triatlon Club
(Tiszaújváros) elnökének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2008. július 30.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

KEH ügyszám: VIII-1/3593/2008.
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A köztársasági elnök
174/2008. (IX. 5.) KE

határozata
kitüntetés adományozásáról

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

a XXIX. Nyári Olimpiai Játékokon elért eredményéért,
harmadik olimpiai bajnoki gyõzelme elismeréseként

a Magyar Vízilabda Válogatott tagjainak:
Benedek Tibornak,

Biros Péternek,

Kásás Tamás Zoltánnak,

dr. Kiss Gergelynek,

dr. Molnár Tamásnak,

Szécsi Zoltánnak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZT A CSILLAGGAL

polgári tagozata;

a XXIX. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedõ,
bajnoki címét megõrzõ eredményéért

Janics Natasa kajakozónak,
Kovács Katalin Emese kajakozónak,

a Magyar Vízilabda Válogatott tagjainak:
Gergely Istvánnak,

Madaras Norbertnek,

Varga Tamásnak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

polgári tagozata;

a XXIX. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedõ
eredményéért

Cseh László úszónak,
Vajda Attila Sándor kenuzónak,

a Magyar Vízilabda Válogatott tagjainak:
Hosnyánszky Norbertnek,

Kis Gábornak,

Varga Dániel Rudolfnak,

Varga Dénes Andornak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

polgári tagozata;

a XXIX. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedõ
eredményéért

Fodor Zoltán birkózónak,
Kozák Danuta kajakozónak,
Kozmann György kenuzónak,
dr. Mincza-Nébald Ildikó párbajtõrözõnek,
Szabó Gabriella Tímea kajakozónak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2008. augusztus 28.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03930/2008.

A köztársasági elnök
175/2008. (IX. 5.) KE

határozata
kitüntetés adományozásáról

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

dr. Gábor Antalnak, a Fõvárosi Önkormányzat, Uzsoki
utcai Kórház keretorvosának,

Kiss Tamás kajak-kenuzónak, a Pannon Egyetem hall-
gatójának,

Mohamed Aida Gabriella tõrvívónak,
Ruza Józsefnek, a Magyar Úszó Szövetség fõtitkárának,
dr. Tállay Andrásnak, az Országos Sportegészségügyi

Intézet sportsebészének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

kitüntetést;

132 SPORTÉRTESÍTÕ 6–7–8–9. szám



Ambrus Gábornak, a Magyar Távirati Iroda Sportszer-
kesztõség szerkesztõségvezetõjének,

Bernát Zoltánnak, a Magyar Vívó Szövetség nõi tõr
szövetségi kapitányának,

Bódi Bernadett kézilabdázónak,
Borbás Rita kézilabdázónak,
Brávik Fruzsina vízilabdázónak, a Dunaújvárosi Fõis-

kola hallgatójának,
Drávucz Rita vízilabdázónak,
Ferling Bernadett kézilabdázónak,
Godova Gábornak, a Magyar Vízilabda Szövetség nõi

szövetségi kapitányának,
Görbicz Anita kézilabdázónak,
Gyõre Anett Tímea vízilabdázónak,
Hajdu Jánosnak, a Magyar Kézilabda Szövetség szak-

mai igazgatójának, a nõi válogatott szövetségi kapitányá-
nak,

Herr Orsolya kézilabdázónak,
Hornyák Ágnes kézilabdázónak,
dr. Horváth Patrícia vízilabdázónak,
Kisteleki Dóra Ágnes vízilabdázónak,
Knapek Edina Mónika tõrvívónak,
Kovacsicz Mónika kézilabdázónak,
Kucsera Gábor kajak-kenuzónak, a Semmelweis Egye-

tem Sporttudományi Kar hallgatójának,
dr. Lénárt Ágotának, a Semmelweis Egyetem Testneve-

lési és Sporttudományi Kar Pszichológia Tanszék tan-
székvezetõjének,

Nagy Ferencnek, a Magyar Vízilabda Szövetség gyúró-
jának,

Németh Pálnak, a Dobó SE nyugalmazott mesteredzõjé-
nek,

Pars Krisztián kalapácsvetõnek,
Pelle Anikó vízilabdázónak,
Primász Ágnes vízilabdázónak,
Stieber Mercedes Klára vízilabdázónak,
Szamoránsky Piroska Tünde kézilabdázónak,
Szremkó Krisztina vízilabdázónak,
Szûcs Ibolya Gabriella kézilabdázónak,
Takács Orsolya vízilabdázónak,
Tomori Zsuzsanna kézilabdázónak,
Tóth Tímea kézilabdázónak,
Valkai Ágnes vízilabdázónak,
Varga Gabriella tõrvívónak,
Vérten Orsolya kézilabdázónak,
Zantleitner Krisztina vízilabdázónak,
Zirighné Sós Ildikó vízilabdázónak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

kitüntetést;

Bácsi Péter birkózónak,
Beé István kajak-kenuzónak,

Bozsik Gábor kajak-kenuzónak,
Dara Eszter Veronika úszónak,
Jakabos Zsuzsanna úszónak,
Kis Gergõ Szabolcs úszónak,
Mutina Ágnes úszónak,
Sidi Péter sportlövõnek,
Sík Márton kajak-kenuzónak,
Szellõ Imre ökölvívónak,
Verrasztó Evelyn úszónak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2008. augusztus 28.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter

KEH ügyszám: VIII-1/03931/2008.

A köztársasági elnök
176/2008. (IX. 5.) KE

határozata
kitüntetés adományozásáról

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

a XXIX. Nyári Olimpiai Játékokon szerepelt sportolók
felkészítése érdekében végzett munkájáért, a vízilabda
csapat harmadik olimpiai gyõzelméért

dr. Kemény Dénesnek, a Magyar Vízilabda Szövetség
szövetségi kapitányának a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
NAGYKERESZTJE

polgári tagozata;
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a XXIX. Nyári Olimpiai Játékokon szerepelt sportolók
felkészítésében végzett munkájáért

Angyal Zoltánnak, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség
szövetségi kapitányának,

Kiss Lászlónak, a Magyar Úszó Szövetség szövetségi
kapitányának,

Sári Nándornak, a Kõbánya SC edzõjének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZT A CSILLAGGAL

polgári tagozata;

Ludasi Róbertnek, a Csepeli Kajak-Kenu Egyesület
edzõjének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

polgári tagozata;

dr. Pavlik Gábor Istvánnak, a Magyar Vízilabda Szö-
vetség orvosának a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

polgári tagozata;

Kásás Zoltán Tibornak, a Magyar Vízilabda Szövetség
férfi válogatott edzõjének,

Mátéfalvy Csaba Eleknek, a Magyar Vízilabda Szövet-
ség férfi válogatott edzõjének,

Schmidt Gábornak, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség
sportágvezetõjének, fõtitkárnak,

Sike András mesteredzõnek, a Nemzeti Utánpótlás-
nevelési és Sportszolgáltató Intézet Heraklész Program
vezetõjének,

Szõcs Bertalannak, az MTK vívó mesteredzõjének,
Turi Györgynek, a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet

sportági szakágvezetõjének,
Vécsi Viktor Vazulnak, a DÉMÁSZ – Szeged edzõjének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2008. augusztus 28.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03944/2008.

A Kormány határozatai

A Kormány
1048/2008. (VII. 16.) Korm.

határozata
a Mezõ Ferenc Sportközalapítvány alapító

okiratának módosításáról

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi
IV. törvény 74/B. §-ának (5) bekezdése alapján – figye-
lemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXVIII. tör-
vény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2006. évi LXV. törvény 1. §-ának (2) bekezdésében fog-
laltakra –

1. módosítja a Mezõ Ferenc Sportközalapítvány (a to-
vábbiakban: sportközalapítvány) alapító okiratát (a továb-
biakban: alapító okirat);

2. felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak a Kormány
nevében történõ aláírása tárgyában, valamint az alapító
okirat módosításának bírósági nyilvántartásba vétele iránti
eljárásban az alapító Kormány nevében és képviseletében
eljárjon;

3. felhívja az önkormányzati minisztert és a Miniszter-
elnöki Hivatalt vezetõ minisztert, hogy a sportközalapít-
vány egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát – a bíró-
sági nyilvántartásba vételrõl szóló határozat jogerõre
emelkedését követõen azonnal – tegyék közzé a Magyar
Közlönyben.

4. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba; egy-
idejûleg az Ezüstgerely Alapítvány jogutód nélküli meg-
szüntetésérõl, valamint a Mezõ Ferenc Sportközalapítvány
és a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány alapító okira-
tainak módosításáról szóló 1060/2004. (VI. 12.) Korm. ha-
tározat, továbbá a Mezõ Ferenc Sportközalapítvány Ala-
pító Okiratának módosításáról szóló 1004/2006. (I. 13.)
Korm. határozat a hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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A Kormány
2103/2008. (VIII. 5.) Korm.

határozata
a 2008. évi központi költségvetés általános

tartalékának elõirányzatából történõ felhasználásról

(kivonatos közlés)

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény (a továbbiakban: Áht.) 38. § (1) bekezdésében bizto-
sított jogkörében elrendeli a 2008. évi központi költség-
vetés általános tartaléka terhére 17 005,2 millió forint mel-

lékletek szerinti átcsoportosítását;
Felelõs: pénzügyminiszter

az érintett fejezetek felügyeletét ellátó
szervek vezetõi

Határidõ: azonnal

2. a Honvédelmi Minisztérium részére az 1. pont sze-
rint átcsoportosított – a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem összevonásával összefüggõ ingatlan beruházási,
felújítási feladatokat finanszírozó – 5630 millió forinttal
kapcsolatosan az Áht. 26. § (4) bekezdése értelmében
visszatérítési kötelezettséget ír elõ.

Felelõs: honvédelmi miniszter
pénzügyminiszter

Határidõ: 2008. december 15.

A miniszterelnök helyett:

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter
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1. számú melléklet a 2103/2008. (VIII. 5.) Korm. határozathoz

X. Miniszterelnökség
XI. Önkormányzati Minisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium

Fejezet száma, megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2008.

Millió forintban, egy tizedessel
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XI. Önkormányzati Minisztérium

12 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

26 Sporttevékenység támogatása

226109 3 Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 36,0

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
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XI. Önkormányzati Minisztérium

12 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

26 Sporttevékenység támogatása

226109 3 Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok 36,0

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
A támogatás folyósítása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány

Állami Számvevõszék 1 példány idõarányos

Magyar Államkincstár 1 példány teljesítményarányos

Pénzügyminisztérium 2 példány egyéb: azonnal 10 036,0 10 036,0

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.
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A Kormány
1057/2008. (IX. 9.) Korm.

határozata
a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány

alapító okiratának módosításáról

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi
IV. törvény 74/B. § (5) bekezdése alapján – figyelemmel az
államháztartásról szóló 1992. évi XXVIII. törvény és egyes
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV.
törvény 1. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra –

1. módosítja a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány
(a továbbiakban: sportközalapítvány) alapító okiratát
(a továbbiakban: alapító okirat);

2. felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak a Kormány
nevében történõ aláírása tárgyában, valamint az alapító ok-
irat módosításának bírósági nyilvántartásba vétele iránti el-
járásban az alapító Kormány nevében és képviseletében el-
járjon;

3. felhívja az önkormányzati minisztert és a Miniszter-
elnöki Hivatalt vezetõ minisztert, hogy a sportközalapít-
vány egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát – a bíró-
sági nyilvántartásba vételrõl szóló határozat jogerõre emel-
kedését követõen azonnal – tegyék közzé a Magyar Köz-
lönyben.

4. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba; egy-
idejûleg a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Alapító
Okiratának módosításáról szóló 1106/2005. (XI. 8.) Korm.
határozat a hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
2121/2008. (IX. 9.) Korm.

határozata
a 2008. évi központi költségvetés általános

tartalékának elõirányzatából történõ felhasználásról

(kivonatos közlés)

A Kormány

1. támogatja, hogy ruszisztikai kutatási és módszertani
központ (a továbbiakban: ruszisztikai központ) elnevezés-
sel a ruszisztikai kutatásokat, oktatást, tanár-továbbképzést
koordináló, és közös orosz nyelvû mester (MA) képzéseket
elõkészítõ és szervezõ módszertani és kutatási központ jöj-
jön létre a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem
Történeti Ruszisztikai Tanszékének szakmai bázisán,
amely központ az érintett oroszországi felsõoktatási intéz-
ményekkel együttmûködésben alakítja ki a képzés és a ku-
tatás szakmai-módszertani hátterét. A ruszisztika központ
beindításához szükséges egyszeri költségek fedezetérõl a
2. pont alapján rendelkezik;

2. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
2148,5 millió forint melléklet szerinti átcsoportosítását ren-
deli el a 2008. évi központi költségvetés általános tartaléka
terhére.

Felelõs: pénzügyminiszter
Köztársasági Elnöki Hivatal vezetõje
önkormányzati miniszter
oktatási és kulturális miniszter

Határidõ: azonnal

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök



Melléklet a 2121/2008. (IX. 9.) Korm. határozathoz

II. Köztársasági Elnökség
X. Miniszterelnökség
XI. Önkormányzati Minisztérium
XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium

Fejezet száma és megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2008.
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XI. Önkormányzati Minisztérium

001535 1 Önkormányzati Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 822,1

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 103,4
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XI. Önkormányzati Minisztérium

001535 1 Önkormányzati Minisztérium igazgatása 1 925,5

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

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

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

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
A támogatás folyósítása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány

Állami Számvevõszék 1 példány idõarányos

Magyar Államkincstár 1 példány teljesítményarányos

Pénzügyminisztérium 2 példány egyéb: azonnal 2 148,5 2 148,5

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/—) egymást követõen kell szerepeltetni.
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A Miniszterelnök határozatai

A Miniszterelnök
55/2008. (VII. 16.) ME

határozata
a Mezõ Ferenc Sportközalapítvány kuratóriumi

tagjának kinevezésérõl

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 48. §-ának (4) be-
kezdése alapján, a sportpolitikáért felelõs miniszter javas-
latára

Ránky Mátyásné Németh Angélát, a Mezõ Ferenc Sport-
közalapítvány kuratóriumi tagjának – e határozat közzété-
telének napjával, ötéves idõtartamra –

kinevezem.

A miniszterelnök helyett:

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

A miniszterelnök
57/2008. (VIII. 29.) ME

határozata
szakállamtitkár megbízatásának megszûnésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 59. § (1)–(2) bekezdése alapján
megállapítom, hogy

Elbert Gábornak, az Önkormányzati Minisztérium
szakállamtitkárának e megbízatása

2008. szeptember 1-jei hatállyal – lemondásával –

megszûnik.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök
59/2008. (IX. 5.) ME

határozata
szakállamtitkár kinevezésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 57. §-ában foglalt jogkörömben az ön-
kormányzati miniszter javaslatára

Török Ottót

az Önkormányzati Minisztérium szakállamtitkárává
– 2008. szeptember 2-ai hatállyal –

kinevezem.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök
62/2008. (IX. 9.) ME

határozata
a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány

kuratóriumi tagjának kinevezésérõl

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 48. § (4) bekezdése
alapján, a sportpolitikáért felelõs miniszter javaslatára

Gömöri Zsoltot, a Wesselényi Miklós Sportközalapít-
vány kuratóriumi tagjának – e határozat közzétételének
napjával, ötéves idõtartamra –

kinevezem.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány tagjának
határozata

A külügyminiszter
37/2008. (VIII. 19.) KüM

határozata
a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény

kihirdetésérõl szóló 99/2007. (V. 8.) Korm. rendelet
2. és 3. §-a hatálybalépésérõl

A 99/2007. (V. 8.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny
2007. május 8-i, 56. számában kihirdetett, a sportbeli dop-
ping elleni nemzetközi egyezmény 37. cikkének 2. bekez-
dése értelmében „bármely állam vonatkozásában, amely
késõbb kifejezi jóváhagyását, hogy rá nézve kötelezõ le-
gyen, a jelen Egyezmény annak a hónapnak az elsõ napján
lép hatályba, miután egy hónap eltelt azt követõen, hogy
letétbe helyezték az adott állam ratifikációs, megerõsítési,
jóváhagyási vagy csatlakozási okmányát”.

Az egyezmény 37. cikkének 2. bekezdése szerinti letét-
be helyezésre a Magyar Köztársaság vonatkozásában
2007. augusztus 29-én került sor.

A fentiekre tekintettel és összhangban a 99/2007. (V. 8.)
Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével, megállapítom, hogy
a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény kihirde-
tésérõl szóló 99/2007. (V. 8.) Korm. rendelet 2. és 3. §-a
2007. oktbóer 1-jén, azaz kettõezer-hét, október elsején
lépett hatályba.

Dr. Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

Az önkormányzati miniszter
utasítása

Az önkormányzati miniszter
4/2008. (MK 101.) ÖM

utasítása
az Önkormányzati Minisztérium Szervezeti

és Mûködési Szabályzatának kiadásáról

(kivonatos közlés)

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 65. §-ának (2) bekezdésében meghatáro-

zott hatáskörömben eljárva – tekintettel a jogalkotásról
szóló 1987. évi XI. törvény 49. § (1) bekezdésére – kiadom
a következõ

utasítást:

1. Az Önkormányzati Minisztérium (a továbbiakban:
Minisztérium) szervezetét és mûködési rendjét a jelen uta-
sítás mellékletét képezõ – a miniszterelnök által jóváha-
gyott – Szervezeti és Mûködési Szabályzatban (a továb-
biakban: Szabályzat) foglaltak szerint állapítom meg.

2. A Minisztérium hivatali szervezetei ügyrendjüket, a
miniszter irányítása alá tartozó önálló szervezetek, vala-
mint a közigazgatási hivatalok a szervezeti és mûködési
szabályzatuk módosítását – amennyiben ezen utasítás
hatálybalépése szükségessé teszi – ezen utasítás hatályba-
lépésétõl számított 30 napon belül készítsék el, és jóváha-
gyásra – a Szabályzatban meghatározottak szerint – a mi-
niszterhez nyújtsák be.

3. Ez az utasítás közzétételét követõ napon lép hatály-
ba. Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszté-
rium Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiadásáról
szóló 2/2006. (MK 94.) ÖTM utasítás és a módosításáról
szóló 9/2007. (MK 66.) ÖTM utasítás.

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter

Jóváhagyom:

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet

a 4/2008. (MK 101.) ÖM utasításhoz

Az Önkormányzati Minisztérium Szervezeti
és Mûködési Szabályzata

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A minisztérium jogállása, megnevezése, címe

1. §

Az Önkormányzati Minisztérium (a továbbiakban: mi-
nisztérium) önálló jogi személyiséggel rendelkezõ, önál-
lóan gazdálkodó központi államigazgatási szerv. Az álla-
mi feladatként ellátott alaptevékenységek körét az alapító
okirat határozza meg.
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2. §

A minisztérium megnevezése, címe:
Megnevezése: Önkormányzati Minisztérium
Megnevezésének hivatalos rövidítése: ÖM
Angol megnevezése: Ministry of Local Government
Német megnevezése: Ministerium für Kommunales
Francia megnevezése: Ministere des Autorités Locales
Székhelye: 1051 Budapest V., József Attila utca 2–4.
Postacíme: 1903 Budapest Pf. 314

A minisztérium szervezeti és mûködési

szabályzatának hatálya

3. §

A Szervezeti és Mûködési Szabályzat (a továbbiakban:
Szabályzat) hatálya a minisztérium hivatali szervezeteire
(a továbbiakban: hivatali egység) terjed ki.

A minisztérium szervezete

4. §

(1) A minisztériumot a miniszter vezeti és képviseli. A
minisztert távolléte esetén – a jogszabályban meghatáro-
zott feladatkörök kivételével – az államtitkár helyettesíti.

(2) Az államtitkár eljár a jogszabályokban és a miniszter
által meghatározott feladatkörében.

(3) A szakállamtitkárok a Szabályzatban meghatározott
hivatali egységeket irányítják. A minisztérium szakállam-
titkári munkakörei az alábbiak:

a) közjogi és koordinációs szakállamtitkár,
b) önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár,
c) sport szakállamtitkár,
d) turisztikai szakállamtitkár.

(4) A minisztérium hivatali szervezete a Miniszteri
Kabinet és Titkárságból, fõosztályokból és titkárságokból
mint hivatali egységekbõl áll. A fõosztály osztályokra
tagozódhat.

(5) A Szabályzat 1. függeléke tartalmazza minisztérium
hivatali egységei, a miniszter irányítása alá tartozó önálló
szervezetek (a továbbiakban: önálló szervek) a közigazga-
tási hivatalok, a Kormány a miniszter által mûködtetett,
illetve a miniszter tanácsadó testületei, valamint azon gaz-
dasági társaságok felsorolását, amelyek felett a miniszter
– az állami vagyonról szóló törvény alapján kötött szerzõ-
dés szerint – vagyonkezelési jogot gyakorol.

(6) A hivatali egységek önálló feladatkörrel rendelkez-
nek. E feladatköröket és a minisztérium hivatali szerveze-
tének felépítését a Szabályzat 2. függeléke tartalmazza.

II. Fejezet

FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

A miniszter

5. §

(1) A miniszter a Kormány általános politikájának kere-
tei között vezeti a minisztériumot, e tevékenységéért fele-
lõs az Országgyûlésnek. Az önkormányzati miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló kormányrendeletben (a továb-
biakban: statútum) meghatározottak szerint a Kormány

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

felelõs tagja.
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1. függelék a 4/2008. (MK 101.) ÖM utasításhoz

Az Önkormányzati Minisztérium hivatali egységei, az önálló szervei, a közigazgatási hivatalok, továbbá a
Kormány – miniszter által mûködtetett – tanácsadó testületei, a miniszter tanácsadó testületei, a minisztérium

érdekeltségi körébe tartozó alapítványok felsorolása

A.

Az Önkormányzati Minisztérium hivatali szervezetei
(hivatali egységek): összesen: 312 státus

VI. Sport szakállamtitkári közvetlen alárendeltségben mûködik 34

17. Sport Szakállamtitkár Titkársága



18. Sport és Stratégiai Fõosztály

19. Sportigazgatási Fõosztály

B.

II. Sport szakállamtitkári közvetlen alárendeltségben mûködik

2. Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet

D.

A Kormány – miniszter által mûködtetett – tanácsadó testületei:
Nemzeti Sporttanács

F.

A minisztérium érdekeltségi körébe tartozó alapítványok:

Sport szakállamtitkár szakmai feladatkörében
1. Wesselényi Miklós Sportközalapítvány
2. Mezõ Ferenc Sportközalapítvány
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2. függelék

a 4/2008. (MK 101.) ÖM utasításhoz

Az Önkormányzati Minisztérium hivatali egységeinek
feladat- és hatásköre

VI. fejezet

A SPORT SZAKÁLLAMTITKÁR ÉS A KÖZVETLEN

IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ HIVATALI EGYSÉGEK

1. Sport szakállamtitkár

19.1. A sport szakállamtitkár (e fejezetben a továbbiak-
ban: szakállamtitkár) feladatkörében:

a) elõkészíti a sporttal kapcsolatos fejlesztési stratégiát,
programot, kormány-elõterjesztéseket, jogszabályokat, és
szervezi ezek végrehajtását;

b) közremûködik a feladatkörébe tartozó költségvetési
elõirányzat tervezésérõl és felhasználásáról, az erre vonat-
kozó idõbeli szakszerûségi és törvényességi követelmé-
nyek betartásáról, gyakorolja a feladatkörébe tartozó ren-
delkezési jogkört;

c) kialakítja és mûködteti a sport kormányzati irányítási
és intézményrendszerét, és biztosítja az ehhez szükséges
szabályozási és egyéb feltételeket;

d) a sportdiplomáciai feladatok körében részt vesz nem-
zetközi szervezetek, tárcaközi bizottságok munkájában;

e) közremûködik az 1. függelékben szakterületenként
kijelölt gazdasági és közhasznú társaságokat érintõ, szak-
mapolitikai feladatok gyakorlásában;

f) javaslatot tesz a miniszter számára a Papp László Bu-
dapest Sportaréna állami napjai elosztására.

19.2. A szakállamtitkár az irányítása alá tartozó fõosztá-
lyok útján:

a) közremûködik a feladatkörét érintõ stratégiai felada-
tok kidolgozásában és végrehajtásában;

b) részt vesz a költségvetési tervezéshez kapcsolódó
feladatok ellátásában;

c) ellátja a feladatkörébe tartozó fejezeti kezelésû elõ-
irányzatok kezelését, ellenõrzi azok pénzügyi folyamatait;
nyomon követi pénzügyi folyamatait és ellenõrzi azt;

d) közremûködik a sportinformációs rendszerrel össze-
függõ szakmai feladatok ellátásában;

e) közremûködik a sporttal kapcsolatos pályázati tevé-
kenység ellátásában.

19.3. A szakállamtitkár irányítja azokat a hivatali egy-
ségeket, amelyek feladat- és hatáskörét e fejezet szabá-
lyozza.

2. Sport Szakállamtitkár Titkársága

20.1. A Sport Szakállamtitkár Titkársága a szakállam-
titkár munkájának közvetlen segítésével kapcsolatos fel-
adatkörében:

a) nyilvántartja, tervezi a szakállamtitkár programjait,
közremûködik a programok szervezésében;

b) ellátja a napi titkársági feladatokat (különösen: érke-
zõ küldemények átvétele, érkeztetése, iktatása, címzettek-



hez való eljuttatása, valamint a kimenõ küldemények to-
vábbítása);

c) gondoskodik arról, hogy a közszerepléshez, média-
szerepléshez, tárgyalásokhoz, egyeztetésekhez szükséges
szakmai anyagok rendelkezésre álljanak;

d) képviselõje rendszeresen részt vesz az Országgyûlés
Sport- és Turisztikai Bizottsága ülésein és a történtekrõl
tájékoztatatást ad;

e) sportdiplomáciai feladatkörében nyilvántartja, és ja-
vaslataival segíti a miniszter nemzetközi és magyar sport-
diplomatákkal történõ kapcsolattartását;

f) közremûködik a minisztérium nemzetközi és európai
uniós kapcsolataiból adódó feladatok ellátásában (nemzet-
közi kapcsolattartás, javaslattétel a nemzetközi kapcsola-
tok fejlesztésére és fenntartására, a Szakállamtitkárság ki-
utazásainak és fogadásainak tartalmi elõkészítése, nemzet-
közi vonatkozású programok elõkészítése);

g) közremûködik a minisztérium képviseletének ellátá-
sában a nemzetközi szervezetekben (Európai Unió, Euró-
pa Tanács, UNESCO, regionális és kétoldalú események).

20.2. A szakállamtitkár Titkársága végrehajtja mindazo-
kat a feladatokat, amelyekkel a szakállamtitkár megbízza.

3. Sport és Stratégiai Fõosztály

21.1. A Sport és Stratégiai Fõosztály (ezen alcímben
a továbbiakban: Fõosztály) koncepciókészítési feladatkö-
rében:

a) elkészíti a versenysport (ide értve a kiemelt nemzet-
közi sportesemények hazai rendezését, a mûhelytámogatá-
sok rendjét is), az utánpótlás-nevelés (beleértve a sportis-
kolai rendszert is), az iskolai és diáksport, a fõisko-
lai-egyetemi sport, a szabadidõsport, a fogyatékosok
sportja fejlesztési stratégiáit, koncepcióit, cselekvési prog-
ramjait, folyamatosan figyelemmel kíséri a Sport XXI.
Nemzeti Sportstratégia érvényesülését, megvalósulását,
ellátja a kétéves cselekvési programok koordinálásával és
megvalósításával kapcsolatos feladatokat, együttmûködik
a sportszövetségekkel sportágfejlesztési koncepcióik ki-
dolgozásában;

b) ellátja a sport és környezetvédelem, a sport és turizmus
kapcsolatából eredõ feladatokat, figyelemmel kíséri a sport
és gazdaság kapcsolatának, a sportmarketing legfontosabb
területeit, javaslatot dolgoz ki fejlesztési lehetõségükre, nyo-
mon követi a sporttal kapcsolatos hazai és nemzetközi infor-
mációkat, részt vesz a programokban, közremûködik a sport
kommunikációs programjának kialakításában;

c) együttmûködik az ÚMFT-hez, nemzeti fejlesztési ter-
vekhez és egyéb kormányzati stratégiákhoz való kapcsoló-
dás feltételének kialakításában az egyéb kormányzati és nem
kormányzati szervezetekkel, kialakítja és koordinálja a szak-
mai munkát, áttekinti a humán tárcák stratégiáit, javaslatot
dolgoz ki az együttmûködés lehetõségeire;

d) segíti a sport területén a regionális és kistérségi
kooperációt.

21.2. A Fõosztály szerzõdés-elõkészítési feladatkörében
mintaszerzõdések alapján elkészíti a sportcélú támogatási
szerzõdéseket.

21.3. A Fõosztály szakmai irányítási és társadalmi kap-
csolattartási feladatkörében:

a) ellátja a feladatkörébe tartozó sportcélú fejezeti ke-
zelésû elõirányzatok tervezését, kezelését, a felhasználá-
sukkal kapcsolatos döntés-elõkészítõ feladatokat, a szer-
zõdéskötéssel és utalványozással kapcsolatos elõkészítõ
feladatokat, gondoskodik a pénzügyi folyamatok nyomon
követésérõl és az elszámolástatással kapcsolatos feladatok
ellátásáról;

b) figyelemmel kíséri az országos sportági szakszövet-
ségek, országos sportági szövetségek, szabadidõsport szö-
vetségek, a fogyatékosok sportja és az iskolai és diáksport,
a fõiskolai-egyetemi sport területén mûködõ sportszövet-
ségek szakmai tevékenységét, és részt vesz meghatározó
jelentõségû eseményeiken, kapcsolatot tart a sportszövet-
ségekkel;

c) figyelemmel kíséri a sportköztestületek szakmai te-
vékenységét, kapcsolatot tart velük, részt vesz meghatáro-
zó jelentõségû eseményeiken, mûködteti a Köztestületi
Koordinációs Bizottságot;

d) kapcsolatot tart a Mezõ Ferenc Sportközalapít-
vánnyal és a Wesselényi Miklós Sportközalapítvánnyal,
ellátja ezen sportközalapítványokkal, a Gerevich Ala-
dár-sportösztöndíjjal kapcsolatban felmerülõ feladatokat,
gondoskodik az Ezüstgerely Mûvészeti Pályázat mûködé-
sének támogatásáról;

e) Együttmûködik a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és
Sportszolgáltató Intézettel a Sport XXI. Utánpótlás-neve-
lési Program, és a Héraklész Program koordinációjában,
figyelemmel kíséri ezen programok megvalósulását, illet-
ve a sportiskolai rendszer mûködését;

f) ellátja az olimpiai és paralimpiai játékokkal, a spe-
ciális világjátékokkal és más kiemelt nemzetközi sportese-
ményen való részvétellel kapcsolatos feladatokat, figye-
lemmel kíséri a szabadidõsport, a diáksport és a fogyatéko-
sok sportja területén támogatott sporteseményeket, ren-
dezvényeket, támogatja a köz- és felsõoktatás sportjának
versenyrendszerét, sporteseményeit;

g) szakmai ajánlásokat dolgoz ki a sportszövetségek,
sportszervezetek és sportegyesületek mûködésének támo-
gatási rendjére, szakmai kritériumrendszerének kialakítá-
sára, gondoskodik a sportköztestületek, sportszövetségek,
sportegyesületek, sportközalapítványok mûködési támo-
gatásáról, figyelemmel kíséri azok mûködését;

h) sportági referensi feladatokat lát el az egyes sport-
szövetségekkel együttmûködve;

i) ellátja a területi sportigazgatási rendszerrel kapcsola-
tos szakmai feladatokat, ennek keretében a Sportigazgatá-
si Fõosztály közremûködésével a szakmai, ágazati straté-
giai koncepciókkal összhangban javaslatot tesz a területi
sportigazgatás szervezeti kereteivel összefüggésben az el-
látandó feladatokra, kapcsolatot tart és együttmûködik a
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területi sportszervezeti és sportirányítási rendszer szerep-
lõivel (a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásaival, a megyei és a megyei jogú városok önkor-
mányzatainak sportigazgatási feladatokat ellátó szervezeti
egységeivel, illetve háttérintézményeivel) a sportszakmai
koncepciók kidolgozásában, valamint segíti a sporttal
összefüggõ területi feladatok ellátását.

21.4. A Fõosztály az állami döntéshozó fórumok mel-
letti ügyviteli feladatkörében ellátja a sportrendezvénye-
ket biztonsági szempontból minõsítõ bizottság titkársági
feladatait, valamint a sportrendezvények biztonságával, a
nézõtéri erõszak komplex megközelítésével összefüggõ
egyéb szakmai és koordinációs feladatokat.

21.5. A Fõosztály egyéb feladatkörében:
a) ellátja a kiemelt hazai rendezésû nemzetközi sport-

események nyilvántartásával és megrendezésének támo-
gatásával kapcsolatos feladatokat;

b) ellátja az eredményességi támogatásokkal és a sport
területén adományozható kitüntetésekkel kapcsolatos fel-
adatokat;

c) ellátja a szociálisan hátrányos helyzetûek sportjával,
illetve a rétegsportokkal kapcsolatos feladatokat;

d) gondoskodik a sportinformációs rendszer kialakítá-
sáról és mûködtetésérõl;

e) figyelemmel kíséri, és javaslatokat dolgoz ki a sport-
szakember-képzés, átképzés, továbbképzés rendszerét
érintõ kérdésekben, áttekinti a sporthoz kapcsolódó tudás-
menedzsment segítségének állami lehetõségeit;

f) javaslatokat dolgoz ki a sporttudományt érintõ kérdé-
sekben, kapcsolatot tart a sporttudomány területén mûkö-
dõ szervezetekkel, figyelemmel kíséri szakmai tevékeny-
ségüket;

g) elõkészíti a miniszter döntését – együttmûködve a
Humánerõforrás és Civilkapcsolati Fõosztállyal – a szak-
mai vizsgabizottságok elnökeinek megbízásáról, javasla-
tot tesz – a Humánerõforrás és Civilkapcsolati Fõosz-
tállyal egyetértésben – a miniszter számára a szakmai vizs-
gaszabályzat kiadására, a szakmai vizsga írásbeli és szóbe-
li vizsgarészei tételeinek elkészíttetésére és jóváhagyásá-
ra, valamint a sport szakállamtitkár részére elõkészíti a
sportszakmai képesítések központi programjainak, szak-
mai tantárgyak tankönyveinek és egyéb tanulmányi segéd-
leteinek kidolgoztatásához és nyilvánosságra hozatalához,
a szakmai elméleti és gyakorlati képzést ellátó pedagógu-
sok továbbképzésének szervezéséhez szükséges intézke-
déseket.

4. Sportigazgatási Fõosztály

22.1. A Sportigazgatási Fõosztály a koncepciókészítési
feladatkörében:

a) javaslatot tesz a sportigazgatási feladatokra, ellátá-
suk rendjére, ezen belül különösen

aa) a sportegészségügyi feladatok ellátására;

ab) a doppingellenes tevékenységben résztvevõ szer-
vezetekre, feladat- és hatáskörükre, a doppingellenes tevé-
kenységgel kapcsolatos feladatok állami koordinációjára;

b) irányítja, felügyeli és összehangolja a létesítmény-
fejlesztési feladatokat, amelynek keretében ellátja az álla-
mi, önkormányzati és egyéb sportlétesítmény-fejlesztéssel
kapcsolatos sportszakmai koncepciók elõkészítésével,
végrehajtásával, koordinációjával, egyes programok (kü-
lönösen: a „Sport XXI. Létesítményfejlesztési program”, a
„Beruházás a 21. sz. iskolába program”, a „Magyar Sport
Háza program” és az „OLLÉ program”) megvalósításának
koordinációjával, valamint pénzügyi tervezési feladatai-
nak elõkészítésével és végrehajtásával, illetve az ahhoz
kapcsolódó egyeztetésével, kapcsolattartással, valamint a
sportlétesítmény-fejlesztési pályázatok elõkészítésével és
a megvalósított pályázatok ellenõrzésével, egyes projek-
tek (így különösen a „Sportlétesítmények PPP konstruk-
cióban történõ fejlesztése projekt” és a „Puskás Ferenc
Stadion és Létesítményei rekonstrukciója projekt”) elõké-
szítésével, koordinációjával, végrehajtásával, az állami
sportcélú ingatlanok (különösen az olimpiai központok)
hasznosításának tervezésével, ellenõrzésével és mûködte-
tésével kapcsolatos feladatokat, részt vesz a költségvetési
tervezésben;

c) ellátja a Kormány, valamint a miniszter által megha-
tározott, b) pontban említett kiemelt sportlétesítmény-fej-
lesztési programok és projektek tekintetében a kormány-
zati koordinációs, irányítási és koncepcióalkotási, képvi-
seleti és érdekérvényesítési feladatokat, irányítja és koor-
dinálja a feladatok ellátásában résztvevõ háttérintézmé-
nyeknek, társaságoknak, különösen a Nemzeti Utánpót-
lás-nevelési és Sportszolgáltató Intézetnek a programmal
kapcsolatos tevékenységét, együttmûködik a fõvárosi és
helyi önkormányzati, illetve államigazgatási szervekkel,
összehangolja a létesítmény-fejlesztési programokkal kap-
csolatos feladatokat, felügyeli az üzemeltetési feladatokat,
részt vesz a költségvetési tervezéshez kapcsolódó felada-
tok ellátásában.

22.2. A Sportigazgatási Fõosztály jogszabály-elõkészí-
tési feladatkörében:

a) az illetékes szervezeti egység részére szakmai javas-
latok megfogalmazásával részt vesz a szakállamtitkár
feladat- és hatáskörét érintõ jogszabályalkotásban, kor-
mány-elõterjesztések elõkészítésében, államigazgatási
egyeztetésében;

b) a sport szakállamtitkárság hivatali egységei között
koordinálja a sport területét érintõ jogszabályok tervezeté-
nek sportszakmai szempontú véleményezését, elkészíti a
válaszleveleket.

22.3. A Sportigazgatási Fõosztály hatóság döntéseket
elõkészítõ feladatkörében:

a) a sport szakállamtitkár részére elõkészíti az olimpiai
járadék jogosultjának és a járadék mértékének megállapí-
tásával kapcsolatos I. fokú közigazgatási határozatot, és a
jogosultak részére kiállítja az igazolásokat;
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b) a sport szakállamtitkár részére elõkészíti a „Nemzet
Sportolója Cím” adományozásával kapcsolatos I. fokú
közigazgatási határozatot, és a jogosultak részére kiállítja
az igazolásokat.

22.4. A Sportigazgatási Fõosztály szerzõdés-elõkészí-
tési feladatkörében:

a) a fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásáról
szóló szabályzat figyelembevételével elkészíti a sportcélú
támogatási minta- és egyéb szerzõdéseket, valamint elõké-
szíti a Sport Szakállamtitkárság feladatkörébe tartozó
egyéb szerzõdéseket;

b) a kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása
keretében a Formula–1 Világbajnokság Magyar Nagydíj
megrendezésérõl szóló, a Formula One Administration
Ltd. (FOA) és a Hungaroring Sport Zrt. között kötött szer-
zõdés szerinti, a HS Zrt.-t terhelõ rendezõi jogdíj fizetési
kötelezettség teljesítéséhez szükséges összegû költségve-
tési támogatás szerzõdéssel történõ biztosítása érdekében
a támogatási szerzõdés elõkészítése.

22.5. A Sportigazgatási Fõosztály szervezet- és szak-
mai irányítási feladatkörében ellátja a sportcélú elõirány-
zatok tervezésével, felhasználásával, kezelésével, zár-
számadásával kapcsolatos koordinációs feladatokat a
szakállamtitkár irányítása alá tartozó hivatali egységei kö-
zött.

22.6. A Sportigazgatási Fõosztály közzétételi feladat-
körében ellátja a Sportértesítõ szerkesztésével, kiadásával
és a Szerkesztõ Bizottság mûködtetésével kapcsolatos fel-
adatokat.

22.7. A Sportigazgatási Fõosztály szakértõi, ügyviteli
feladatkörében ellátja a Nemzeti Sporttanács és a Nemzeti
Doppingellenes Koordinációs Testület titkársági felada-
tait, valamint a doppingellenes tevékenység állami koordi-
nációjával kapcsolatos további feladatokat, ennek kereté-
ben biztosítja a miniszter részvételét tanácskozási joggal a
doppingeljárásban.

22.8. A Sportigazgatási Fõosztály Egyéb feladatkö-
rében:

a) a Papp László Budapest Sportaréna üzemeltetésével
összefüggésben elõkészíti a Magyar Államot megilletõ
eseménynapokkal kapcsolatos döntéseket, háromoldalú
használati szerzõdések megkötését, gondoskodik az Álla-
mi Eseménynapokkal kapcsolatos pályázati rendszer mû-
ködtetésérõl, javaslatot készít – a közjogi és koordinációs
szakállamtitkár egyetértésével – a mûködéshez és üzemel-

tetéshez kapcsolódó jogi, mûszaki, gazdasági és egyéb
kérdésekben, valamint ennek keretében folyamatos kap-
csolatot tart és együttmûködik a Papp László Budapest
Sportaréna üzemeltetõjével és tulajdonosával;

b) elõkészíti a külföldi sportolók magyarországi (mun-
kajogviszony keretében végzendõ) sporttevékenységéhez
szükséges munkavállalói engedélyhez, magyarországi tar-
tózkodáshoz, illetve letelepedéshez, valamint a magyar ál-
lampolgárság megszerzéséhez kapcsolódó miniszteri tá-
mogató iratot;

c) elõkészíti a választervezeteket az Alkotmánybíró-
ságtól, valamint az országgyûlési biztosoktól érkezett, a
szakállamtitkár feladat- és hatáskörét érintõ megkeresé-
sekre;

d) felvilágosítást nyújt, állásfoglalást készít a sportról
szóló törvény, valamint végrehajtási rendeletei és a sport
különbözõ területeinek mûködését egyébként érintõ más
ágazati jogszabályok értelmezésével kapcsolatos, állam-
polgároktól, sportszervezetektõl, sportszövetségektõl,
sport-köztestületektõl, sportközalapítványoktól, helyi ön-
kormányzatoktól, államhatalmi szervektõl, valamint
egyéb szervektõl érkezõ megkeresésekre;

e) közremûködik a sportrendezvények biztonságával
kapcsolatos feladatok ellátásában;

f) vezeti a sportköztestületek nyilvántartását;
g) közremûködik a sportinformációs rendszerrel össze-

függõ feladatok ellátásában;
h) figyelemmel kíséri a sportegészségügyi feladatok el-

látását, javaslatot tesz azok támogatására, kapcsolatot tart
az Országos Sportegészségügyi Intézettel.

3. függelék

a 4/2008. (MK 101.) ÖM utasításhoz

Az Önkormányzati Minisztérium hivatali egységeinek
szervezeti tagozódása

Sport szakállamtitkári közvetlen alárendeltségben

Sport Szakállamtitkár Titkársága
Sport és Stratégiai Fõosztály
– Versenysport és Utánpótlás Osztály
– ,,Mindenki sportja” – Szabadidõs-sport Osztály
– Stratégiai és Nevelési Osztály
Sportigazgatási Fõosztály
– Sportigazgatási Osztály
– Sportlétesítmény-fejlesztési Osztály
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Az önkormányzati miniszter közleménye

Az önkormányzati miniszter közleménye
a sportszakmai szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról

A szakképzésrõl szóló 1993. évi törvény 5. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az alábbi szakképesítések
központi programjai (tantervei) jóváhagyásra kerültek.

Jóváhagyási szám: 3564/4/2008.
A központi programokat az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szak-

mai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet alapján indított iskolai rendszerû
szakképzésben kell alkalmazni.

A szakképesítés
OKJ azonosító száma

A szakképesítés megnevezése

52 813 02 0000 00 00 Sportszervezõ, -menedzser

52 813 01 0000 00 00 Sportedzõ (sportág megjelölésével)

52 813 01 0001 54 01 Rekreációs mozgásprogram-vezetõ (a szakirány megjelölésével)

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter

A jóváhagyott központi programok itt tölthetõk le:
(http://www.otm.gov.hu/web/portal.nsf/aktualis)

– SPORTSZERVEZÕ, -MENEDZSER
– ANIMÁTOR (Rekreációs mozgásprogram-vezetõ)
– AQUA TRÉNER (Rekreációs mozgásprogram-vezetõ)
– FITNESS INSTRUKTOR (Rekreációs mozgásprogram-vezetõ)
– GYERMEKKORI MOZGÁSPROGRAM-VEZETÕ (Rekreációs mozgásprogram-vezetõ)
– ORIENTÁLIS TÁNCOKTATÓ (Rekreációs mozgásprogram-vezetõ)
– SPORTEDZÕ (SPORTÁG MEGJELÖLÉSÉVEL)
– SZEMÉLYI EDZÕ (Rekreációs mozgásprogram-vezetõ)
– SZENIOR TRÉNER (Rekreációs mozgásprogram-vezetõ)
– WELLNESS TANÁCSADÓ (Rekreációs mozgásprogram-vezetõ)
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Közhasznúsági jelentések

A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány
egyszerûsített mérlege a 2007. évre

Adatok ezer forintban

A) Befektetett eszközök 3 370
B) Forgóeszközök 559 718
C) Aktív idõbeli elhatárolások 12 303

Eszközök (aktívák) összesen 575 391
D) Saját tõke 335 135
F) Kötelezettségek 7 182
G) Passzív idõbeli elhatárolások 233 074

Források (passzívák) összesen 575 391

A közhasznú egyszerûsített éves beszámoló
eredménykimutatása a 2007. évre

Adatok ezer forintban

A) Összes közhasznú tevékenység bevétele 1 449 251
D) Közhasznú tevékenység ráfordításai 1 354 680
F) Összes ráfordítás 1 354 680
G) Adózás elõtti eredmény (ingatlan eladásával együtt) 94 571
I) Tárgyévi közhasznú eredmény (ingatlan eladásával együtt) 94 571

Tájékoztató adatok
A közalapítvány által nyújtott támogatások 1 226 827

Budapest, 2008. május 9.

A közhasznú beszámolót és a mérlegbeszámolót a kuratórium 2008. május 22-ei ülésén elfogadta.

Dr. Török Ferenc s. k.,
elnök

A közhasznú beszámoló 2008. május 29-tõl a közalapítvány honlapján megtekinthetõ (www.wesselenyikozalapit-
vany.hu).
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A Debreceni Tigrisek Baseball & Softball Sportegyesület
közhasznúsági jelentése, 2007. év

Statisztikai számjel: 18995183-9319-521-09
Nyilvántartási szám: 3405

Kettõs könyvvitelt vezetõ egyéb szervezetek közhasznú egyszerûsített éves beszámolójának mérlege

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2007.06.05.–2007.12.31.

Adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése Elõzõ év
Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

a b c d e

01 A) Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor) 0

02 I. Immateriális javak 0

03 II. Tárgyi eszközök 0

04 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0

05 B) Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor ) 230

06 I. Készletek 0

07 II. Követelések 0

08 III. Értékpapírok 0

09 IV. Pénzeszközök 230

10 C) Aktív idõbeli elhatárolások 0

11 Eszközök összesen (01.+05.+10. sor) 230

12 D) Saját tõke (13.+14.+15.+16.+17.+18. sor) 206

13 I. Induló tõke

14 II. Tõkeváltozás/eredmény

15 III. Lekötött tartalék

16 IV. Értékelési tartalék

17 V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl (közhasznú tevé-
kenységbõl)

206

18 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbõl

19 E) Céltartalékok 0

20 F) Kötelezettségek (21+22+23) 24

21 I. Hátrasorolt kötelezettségek

22 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

23 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 24

24 G) Passzív idõbeli elhatárolások 0

25 Források összesen ( 12.+19.+20.+24. sor ) 230
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Kettõs könyvvitelt vezetõ egyéb szervezetek közhasznú egyszerûsített éves beszámolójának
eredménykimutatása

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2007.06.05.–2007.12.31.

Adatok E Ft-ban

Tétel-
szám

A tétel megnevezése Elõzõ év
Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

a b c d e

1 A) Összes közhasznú tevékenység bevétele 4 616

2 I. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás 3 015

3 a) alapítótól

4 b) központi költségvetésbõl

5 c) helyi önkormányzattól

6 d) társadalombiztosításból

7 e) egyéb, ebbõl 1%: 0 3 015

8 II. Pályázati úton elnyert támogatás

9 III. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel

10 IV. Tagdíjból származó bevétel 336

11 V. Egyéb bevétel 1 265

12 B) Vállalkozási tevékenység bevétele 0

13 C) Összes bevétel (A+B) 4 616

14 D) Közhasznú tevékenység ráfordításai 4 410

15 1. Anyagjellegû ráfordítások 4 409

16 2. Személyi jellegû ráfordítások

17 3. Értékcsökkenési leírás

18 4. Egyéb ráfordítások

19 5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai 1

20 6. Rendkívüli ráfordítások

21 E) Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0

22 Anyagjellegû ráfordítások

23 Személyi jellegû ráfordítások

24 Értékcsökkenési leírás

25 Egyéb ráfordítások

26 Pénzügyi mûveletek ráfordításai

27 Rendkívüli ráfordítások

28 F) Összes ráfordítás (D+E) 4 410
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Tétel-
szám

A tétel megnevezése Elõzõ év
Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

a b c d e

29 G) Adózás elõtti eredmény 0

30 H) Adófizetési kötelezettség 0

31 I) Tárgyévi vállalkozási eredmény 0

32 J) Tárgyévi közhasznú eredmény 206

Tájékoztató adatok

33 A) Személyi jellegû ráfordítások 0

34 1. Bérköltség

35 ebbõl: – megbízási díjak

36 – tisztelet díjak

37 2. Személyi jellegû ráfordítások

38 3. Bérjárulékok

39 B) A szervezet által nyújtott támogatások 0

40 C) Továbbutalási céllal kapott támogatás 0

41 D) Továbbutalt támogatás 0

Kelt: Debrecen, 2008. május 30.

P. H.

………………………………………
a szervezet vezetõje (képviselõje)

Záradék: A közhasznú jelentést az egyesület elnökének elõterjesztése alapján a 2008. május 30-án megtartott taggyû-
lés egyhangúlag elfogadta.
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Pályázati felhívás

A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány
pályázatot hirdet

1. A pályázat célja a szabadidõsportban – természetesen
a fogyatékosok sportjában is – részt vevõk rendszeres fizi-
kai aktivitást igénylõ, elsõdlegesen életmód sportágakban
folytatott szabadidõs sporttevékenységének támogatása és
a tevékenységi feltételek biztosítás az egészség megõrzé-
séért, valamint a testedzésben gazdagabb életmód kialakí-
tásáért és megtartásáért.

2. A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány (a továb-
biakban: közalapítvány) a 2008. évben az Önkormányzati
Minisztérium (rövidítve: ÖM), illetve a Wesselényi
Miklós Sport Közalapítvány saját forrásaiból összesen
232 millió forintot fordít a pályázók támogatására.

3. Pályázhatnak a sportról szóló 2004. évi I. törvény
szerint alapvetõen sporttevékenység folytatására szerve-
zõdött, és az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény
alapján létrehozott, nyilvántartásba vett és mûködõ sport-
egyesületek (ideértve a diáksport-egyesületeket is).

Sportegyesületek:

A pályázat beadásának határidejéig létrejött, bejegyzett,
a szabadidõsport terén mûködõ sportegyesületek.

A sportegyesület szakosztályai önállóan nem pályáz-
hatnak.

Diáksport-egyesületek:

A pályázat beadásáig létrejött, bejegyzett, mûködõ di-
áksport-egyesületek.

A diáksport-egyesület szakosztályai önállóan nem pá-
lyázhatnak.

Mindkét pályázói csoportnál fenntartja magának a jogot
a pályázat kiírója, hogy a több célt, több sportágat, illetve
több szakosztályt felsoroló pályázat esetén meghatározza
a támogatott célt, illetve sportágat.

4. A támogatás kérhetõ:

A pályázó rendszeres sporttevékenységével kapcsolat-
ban használt sportlétesítmény bérleti költségeinek, vala-
mint a pályázó által szervezett helyi, körzeti (kerületi), me-
gyei szintû sportrendezvények, bajnokságok rendezési
költségeinek, továbbá a fogyatékosok országos szintû di-
áksport-rendezvényeinek támogatására (ha a pályázó más
forrásból ugyanerre a célra nem kap költségvetési támoga-
tást – például ÖM Sport Szakállamtitkárságtól), valamint a
pályázó mások által szervezett sportrendezvényein való
részvételének támogatására.

Pályázható költségnemek:

A rendszeres edzéseknek otthont adó, illetve a sportren-
dezvényeknek helyet biztosító sportlétesítmények bérleti
díja, valamint a rendezvényeken használt technikai, mû-
szaki eszközök bérleti díja, versenybírói díj és orvosi
ügyeleti díj, a díjazási költségek közül az érem, kupa, okle-
vél, valamint a résztvevõk által igénybe vett tömegközle-
kedési eszközök csoportos utazási költségei, csoportos
szállásköltségek (csoport: legalább 6 fõ), nevezési díj.

Az elnyert támogatás felhasználási idõszaka: 2008. ja-
nuár 1. és 2009. február 28. között idõszak.

A pályázati ûrlapot a közalapítvány internetes honlap-
ján kell kitölteni és elektronikus úton beküldeni, ezután az
onnan kinyomtatott ûrlapot a szükséges mellékletekkel
együtt, egyként kell postázni.

A pályázatok postára adásának határideje: 2008. szep-
tember 30. 24 óra.

A pályázat közzététele, a pályázati füzet beszerzése: a
pályázati kiírás megjelenik a Nemzeti Sport címû napilap-
ban, a Sportértesítõben, megtekinthetõ az interneten is a
következõ címen: www.wesselenyikozalapitvany.hu.

A pályázati kiírás teljes szövege a kitöltési útmutatóval
és a pályázat beadásához szükséges jelszóval 2008. július
7-tõl megvásárolható a Wesselényi Miklós Sport Közala-
pítvány Irodájában (Budapest V., Galamb utca 3. V. eme-
let 3., kapukód: 53) 9–15 óra között (pénteken 13 óráig),
melynek ára 800 Ft.

A pályázati füzet levélben, faxon [06 (1) 321-0030] és
e-mailben (titkarsag@wesselenyikozalapitvany.hu) is
megrendelhetõ a közalapítvány irodájától, melyet postai
úton, utánvételi csomagban küldünk el a megrendelõnek.

A 2008. szeptember 19-ig beérkezett igényeket tudja az
iroda teljesíteni.

A pályázattal kapcsolatban a 06 (1) 462-0006-os tele-
fonszámon lehet érdeklõdni munkanapokon 9–15 óra kö-
zött (pénteken 14 óráig).

A pályázati díj 4000 Ft, melyet a pályázati füzetben mel-
lékelt csekken kell feladni.

A felhasználási idõszak 2008. januári kezdete miatt a
pályázat elbírálásáig a rendezvényeket a pályázók saját
anyagi kockázatukra rendezik meg.

A pályázaton elnyert támogatások folyósítására az álla-
mi támogatás közalapítvány részére történõ rendelkezésre
bocsátását követõen kerülhet sor.

Budapest, 2008. július 3.

Dr. Török Ferenc s. k.,
a közalapítvány kuratóriumának elnöke
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TOVÁBBKÉPZÉS

A Budapesti CORVINUS Egyetem
KÖZGAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET

(ISO 9001:2000 szabvány alapján minõsített intézet)
tájékoztatója

A BCE Közgazdasági Továbbképzõ Intézet felvételt hirdet a 2009.
februárban induló, másoddiplomát adó közgazdasági szakirányú
továbbképzéseire és tanfolyami képzéseire.

Általános tudnivalók:
Az intézet közgazdasági szakirányú továbbképzésein szerez-
hetõ oklevelek a felsõoktatási törvényben rögzített felsõfokú
szakirányú szakképesítést tanúsítják.
Jelentkezési határidõ: 2008. október 31.
Jelentkezési lapot, tájékoztató füzetet, mely a továbbképzési le-
hetõségek általános tudnivalói mellett, szakonként részletesen
tartalmazza a képzés célját és tantervét, térítésmentesen a BCE
Közgazdasági Továbbképzõ Intézetnél (BCE KTI) lehet be-
szerezni.

Címünk: BCE Közgazdasági Továbbképzõ Intézet
1085 Budapest VIII., Rigó u. 3.

Postacímünk: 1444 Budapest, Pf. 275 KTI.

Honlapunk: http://kti.linett.hu
http://uni-corvinus.hu

Telefonszámaink: 216-4441, 216-4442 vagy 216-4443.
E-mail címünk: kti@uni-corvinus.hu
Jelentkezési feltételek: Államilag elismert felsõfokú (alap, mester,
illetve korábban egyetem, fõiskola) iskolai végzettség és szakkép-
zettség. Jelentkezni a kiadott tájékoztatóban lévõ jelentkezési la-
pon vagy az interneten letöltött jelentkezési lapon lehet. A tan-
folyami képzésekre a Tájékoztató füzetünkben közöltek szerint.
Képzési idõ: A szakirányú továbbképzések 4 félévig tartanak. Ettõl
való eltérést és a tanfolyamok képzési idejét a Tájékoztató füzetünk
tartalmazza. A foglalkozások hetenként általában egy napot vesznek
igénybe és 9.40–18.00 óra között kerülnek megtartásra.
A felsõfokú szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél meg-
szerzésének feltételei: Az elõírt képesítési követelmények (az elõírt
tanulmányi és vizsgakötelezettségek eredményes teljesítése, szak-
dolgozat készítése, záróvizsga eredményes letétele) teljesítése.
A kiadható oklevél tartalma az adott szak képesítési követelmé-
nyeiben elõírtak szerint, az alapképzettségtõl és az elvégzett
szaktól függ.

2009-ben az alábbi közgazdasági szakirányú továbbképzési szakokra hirdetünk felvételt:

1. Elemzõ statisztikus szak
2. Nemzetközi gazdasági (és üzleti)

kapcsolatok szak
3. Vezetési és szervezési szak
4. Marketing szak
5. Pénzügy szak
6. Agrár-közgazdasági szak
7. Vállalkozási menedzsment szak
8. Értékelemzõ szak
9. Környezeti menedzsment szak

10. Biztosítási szak
11. Személyügyi gazdálkodás az emberi erõforrásokkal szak
12. Jövõkutatás, elõrejelzés (stratégiaformálás) szak
13. Egészségügyi menedzsment szak

14. Belügyi gazdasági szak
15. Gyógyszerügyi menedzsment szak
16. Ingatlangazdálkodási szak
17. Védelemgazdasági szak
18. Projektmenedzsment (fõvállalkozás) szak
19. Közigazgatás gazdálkodása és ellenõrzése szak
20. Felszámolási és vagyonfelügyeleti szak
21. Érdekérvényesítõ (lobbi) szak
22. Kultúra-gazdaságtan szak
23. Vezetési tanácsadás szak
24. Esélyegyenlõségi szak
25. Versenyszakértõ (Piacszabályozási szakértõ)
26. Biztosítási szak Egészségügyi biztosítás specializáció
27. Változás- és válságmenedzsment szak

Gazdasági szakképesítést nyújtó és céltanfolyamok
Gazdasági tanfolyamaink elsõsorban az aktuális gazdálkodási, pénzügyi, adózási és vezetési tudnivalókat tartalmazzák.
Szakképesítést nyújtó tanfolyamaink a rendeletileg elõírt követelményrendszer szerint épülnek fel, s eredményes szakvizsga után
képesítést tanúsító bizonyítványt adnak.
Külön megbízás alapján intézményeknél, gazdasági társaságoknál, vállalkozásoknál új munkakörök, feladatok szakszerû ellátását
segítõ céltanfolyamokat szervezünk.

2009-ben az alábbi tanfolyamokra hirdetünk felvételt:

1. Alapfokú értékelemzõ tanfolyam intézménynél,
gazdasági társaságnál, vállalkozásnál

2. Elektronikus kereskedelem, digitális gazdaság
3. Középfokú innovációs szakasszisztens szaktanfolyam
4. Esélyegyenlõségi szaktanfolyam
5. Direkt marketing tanfolyam
6. Munkaerõ-piaci politikák, munkaerõ-piaci elemzések

7. Biztosítási tanácsadó szaktanfolyam
8. Biztosításközvetítõ szaktanfolyam
9. Marketing-, reklám- és PR-menedzser szaktanfolyam

10. Gyógyszer sales representative szaktanfolyam
11. Pénzügyi számviteli szakellenõri szaktanfolyam
12. Okleveles pénzügyi revizori szaktanfolyam
13. Társadalombiztosítási szakmai klub

BCE KÖZGAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET

6–7–8–9. szám SPORTÉRTESÍTÕ 151



152 SPORTÉRTESÍTÕ 6–7–8–9. szám

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.

ISSN 1786—7843

08.2889 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

9
7

7
1

4
1

9
6

2
8

2
6

0
6

0
0

8
0

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.
(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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