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I.
Magyarország és az Európai Unió közötti gazdasági kapcsolatokra

vonatkozó fontosabb jogszabályok, dokumentumok

Figyelemfelhívás

a magyar–EU gazdasági kapcsolatokat érintõ egyes

magyar és közösségi jogszabályokra,

dokumentumokra

Magyar

Mezõgazdasági tárgyú

2008. XXXII. tv. A közraktározásról szóló 1996. évi
XLVIII. törvény módosításáról

2008. XXXVI. tv. A termõföldrõl szóló 1994. évi
LV. törvény módosításáról

2008. XVIV. tv. Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi
CXIV. törvény módosításáról

2008. XLVI. tv. Az élelmiszerláncról és hatósági fel-
ügyeletérõl

Fogyasztóvédelmi tárgyú

2008. XLII. tv. A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi
CLV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények mó-
dosításáról

2008. XLVII. tv. A fogyasztókkal szembeni tisztesség-
telen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

2008. XLVIII. tv. A gazdasági reklámtevékenység alap-
vetõ feltételeirõl és egyes korlátairól

Energia tárgyú

2008. XL. tv. A földgázellátásról

Képzési tárgyú

2008. XLI. tv. A Nemzeti Akkreditáló Testület szerve-
zetérõl, feladat- és hatáskörérõl, valamint eljárásáról szóló
2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról

161/2008. (VI. 19.) Korm. r. Az építésügyi, építésfel-
ügyeleti hatósági döntés-elõkészítõk, valamint döntésho-
zók építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzésérõl

Közlekedés tárgyú

2008. XXIII. tv. A Londonban, 1996. május 3-án kelt, a
veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kap-
csolatos felelõsségrõl és kártérítésrõl szóló 1996. évi nem-
zetközi egyezmény kihirdetésérõl

156/2008. (VI. 6.) Korm. r. A Nemzeti Közlekedési Ha-
tóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módo-
sításáról

Környezetvédelmi tárgyú

18/2008. (VI. 19.) KvVM r. A védett és a fokozottan vé-
dett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlan-
gok körérõl, valamint az Európai Közösségben természet-
védelmi szempontból jelentõs növény- és állatfajok közzé-
tételérõl szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosítá-
sáról

Szolgáltatás tárgyú

17/2008. (VI. 5.) PM r. Az ingatlanértékelõi névjegy-
zékbe történõ felvételrõl és a névjegyzék vezetésérõl szóló
25/2007. (XII. 18.) PM rendelet módosításáról

Pénzügyi tárgyú

164/2008. (VI. 27.) Korm. r. A befektetési vállalkozás
kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó in-
formációk nyilvánosságra hozataláról

Egészségügyi tárgyú

2008. XXVIII. tv. Egyes egészségügyi tárgyú törvé-
nyek módosításáról

Esélyegyenlõségi tárgyú

2008. XXXI. tv. Az esélyegyenlõség érvényesülésének
közoktatásban történõ elõmozdítását szolgáló egyes törvé-
nyek módosításáról

Közösségi

Mezõgazdasági tárgyú

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 148 számában
megjelent a Tanács 479/2008/EK rendelete a borpiac kö-
zös szervezésérõl, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az
1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításáról, va-
lamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatá-
lyon kívül helyezésérõl

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 149 számá-
ban megjelent a Bizottság 504/2008/EK rendelete a
90/426/EGK és a 90/427/EGK tanácsi irányelvnek a lófé-
lék azonosítási módszereinek tekintetében történõ végre-
hajtásáról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 158 számában
megjelent a Bizottság 2008/60/EK irányelve az élelmisze-
rekben használható édesítõszerek különleges tisztasági
követelményeinek megállapításáról
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Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 168 számában
megjelent a Bizottság 2008/64/EK irányelve a növényeket
vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a
Közösségbe történõ behurcolása és a Közösségen belüli
elterjedése elleni védekezési intézkedésekrõl szóló
2000/29/EK tanácsi irányelv I–IV. mellékletének módosí-
tásáról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 170 számában
megjelent a Bizottság 555/2008/EK rendelete a borpiac
közös szervezésérõl szóló 479/2008/EK tanácsi rendelet-
nek a támogatási programok, a harmadik országokkal foly-
tatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat el-
lenõrzése tekintetében történõ végrehajtására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 145 számában
megjelent az Európai Parlament és a Tanács 454/2008/EK
rendelete a kedvtelésbõl tartott állatok nem kereskedelmi
célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelmé-
nyekrõl szóló 998/2003/EK rendeletnek az átmeneti idõ-
szak meghosszabbítása tekintetében történõ módosításáról

Vám tárgyú

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 145 számában
megjelent az Európai Parlament és a Tanács 450/2008/EK
rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról

Statisztikai tárgyú

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 145 számában
megjelent az Európai Parlament és a Tanács 451/2008/EK
rendelete a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai
osztályozásáról és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatá-
lyon kívül helyezésérõl

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 145 számában
megjelent az Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK
rendelete az oktatással és az egész életen át tartó tanulással
kapcsolatos statisztikák elõállításáról és kidolgozásáról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 145 számában
megjelent az Európai Parlament és a Tanács 453/2008/EK
rendelete a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó ne-
gyedéves statisztikai adatokról

Kutatás-fejlesztés tárgyú

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 153 számában
megjelent a Tanács 521/2008/EK rendelete az Üzem-
anyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás
létrehozásáról

Környezetvédelmi tárgyú

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 152 számában
megjelent az Európai Parlament és a Tanács 2008/50/EK

irányelve a környezeti levegõ minõségérõl és a Tisztább
levegõt Európának elnevezésû programról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 164 számában
megjelent az Európai Parlament és a Tanács 2008/56/EK
irányelve a tengeri környezetvédelmi politika területén a
közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról

Kereskedelmi tárgyú

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 169 számában
megjelent a Tanács 594/2008/EK rendelete az egyrészrõl
az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészrõl Bosz-
nia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megál-
lapodás, valamint az Európai Közösség és Bosznia és Her-
cegovina közötti, a kereskedelemrõl és a kereskedelemmel
kapcsolatos ügyekrõl szóló, ideiglenes megállapodás al-
kalmazására vonatkozó egyes eljárásokról

Pénzügyi tárgyú

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 150 számában
megjelent a Tanács 2008/55/EK irányelve az egyes lefölö-
zésekbõl, vámokból, adókból és egyéb intézkedésekbõl
eredõ követelések behajtására irányuló kölcsönös segít-
ségnyújtásról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 161 számában
megjelent a Bizottság 580/2008/EK rendelete az Oszáma
bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal
összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetek-
kel szemben meghatározott szigorító intézkedések beve-
zetésérõl szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 96. alkalom-
mal történõ módosításáról

Közlekedési tárgyú

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 162 számában
megjelent az Európai Parlament és a Tanács 2008/54/EK
irányelve a veszélyes áruk közúti szállítása ellenõrzésének
egységes eljárásáról szóló 95/50/EK tanácsi irányelvnek a
Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök tekintetében
történõ módosításáról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 168 számában
megjelent a Bizottság 2008/65/EK irányelve a vezetõi en-
gedélyekrõl szóló 91/439/EGK irányelv módosításáról

Távközlési tárgyú

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 162 számában
megjelent a Bizottság 2008/63/EK irányelve a távközlési
végberendezések piacán folyó versenyrõl
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II.
A gazdasági kapcsolatok eseményei

Figyelemfelhívás

a Közösség egyes jogszabálytervezeteire,

állásfoglalásaira

Tájékoztatók, közlemények

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 146A számában
megjelent a Bizottság Mezõgazdasági Növényfajok Közös
Fajtajegyzéke – ötödik kiegészítés a 26. teljes kiadáshoz,
magyarázat, szántóföldi fajok jegyzéke

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 150 számában
megjelent az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal nyílt
versenyvizsga-felhívása EPSO/AST/64/08

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 152A számában
megjelent a Bizottság Zöldségfajok Közös Fajtajegyzéke
– ötödik kiegészítés a 26. teljes kiadáshoz, magyarázat,
zöldségfajok jegyzéke

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 154 számában
megjelent az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal nyílt
versenyvizsga-felhívása EPSO/AST/65/08

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 155 számában
megjelent a Bizottság közleménye a kockázatértékelés
eredményeirõl és a kockázatcsökkentési stratégiákról a
következõ anyagok vonatkozásában: cink-oxid, cink-szul-
fát, cink-foszfát

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 155A számában
megjelent a Bizottság pályázat az IMI közös vállalkozás
ügyvezetõi igazgatói álláshelyének betöltésére (AD14 be-
sorolási osztály) – COM/2008/10087

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 155A számában
megjelent a Bizottság pályázat a Tiszta Égbolt közös vál-
lalkozás ügyvezetõ igazgatói álláshelyének betöltésére
(AD14 besorolási osztály) – COM/2008/10088

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 136 számában
megjelent a Bizottság közleménye a rádió berendezésekrõl
és a távközlõ végberendezésekrõl, valamint a megfelelõsé-
gük kölcsönös elismerésérõl szóló, 1999. március 9-i
1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv beveze-
tése tárgykörében

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 139 számában
megjelent azon ügynökségek és laboratóriumok jegyzéke,
amelyeket a harmadik országok illetékességgel ruháztak
fel a Közösségbe behozott minden egyes borszállítmány-
hoz kötelezõen mellékelendõ dokumentumok kitöltésére
(883/2001/EK bizottsági rendelet 29. cikk)

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 144 számában
megjelent a meghatározott feszültséghatáron belüli hasz-
nálatra tervezett elektromos berendezésekre vonatkozó
tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló, 2006. de-
cember 12-i 2006/95/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv végrehajtása keretében

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 148 számában
megjelent az Európai Parlament jelentése a költségvetési
és pénzgazdálkodásról – 2007-es pénzügyi év

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 149 számában
megjelent a Bizottság közleménye az európai légiforgalmi
szolgáltatási hálózat interoperabilitásának vonatkozásá-
ban az 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(4) cikkének végrehajtásáról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 156 számában
megjelent a Bizottság közleménye az egyéni védõeszkö-
zökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl
szóló, 1989. december 21-i 89/686/EGK tanácsi irányelv
végrehajtása keretében

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 160 számában
megjelent a Bizottság közleménye a tagállamok gépekre
vonatkozó jogszabályainak közelítésérõl szóló, 1998. jú-
nius 22-i 98/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
végrehajtása keretében

Tervezetek

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 162 számában
megjelent az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vé-
leménye:

– a közösségi fogyasztóügyi politikai stratégia
2007–2013 – a fogyasztók pozíciójának erõsítése, jólétük
növelése, és hatékony védelmük COM(2007)99 final

– a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó
jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i
1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végre-
hajtásáról, közte a gyártó közvetlen felelõsségének beve-
zetésére vonatkozó elemzésrõl COM (2007) 358 final

– javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a ke-
rekes mezõgazdasági vagy erdészeti traktorok világító és
fényjelzõ berendezéseinek alkatrész-típusjóváhagyásáról
(kodifikált szöveg) COM (2007) 840 final – 2007/0284
(COD)

– az európai digitális könyvtárhoz való széles körû
hozzáférés elõsegítése a nagyközönség számára

– energiaszerkezet a közlekedésben
– az épületek energiahatékonysága – a végfelhasználók

hozzájárulása
– a fokozott környezetvédelmi és energetikai igények

lehetséges pozitív és negatív hatásai az európai ipar ver-
senyképességére

– javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a
géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt
rendszerben történõ felhasználásáról

– javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a ter-
mészetes ásványvizek kinyerésérõl és forgalmazásáról
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III.
Hírek, információk

Hírek

Online konzultáció az EU intézményei által használt Hatásvizsgálati Iránymutatások felülvizsgált szövegérõl

Az Európai Tanács 2007. tavaszi ülésén fogadta el a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentését célzó akció-
tervet (letölthetõ a következõ internetes címrõl:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/hu/com/2007/com2007_0023hu01.pdf),

melynek célja, hogy 2012-ig 25%-kal csökkenjenek a vállalkozásoknak a közösségi bürokrácia okozta felesleges terhei.
Az Európai Unió a „Jobb jogalkotással” kapcsolatos feladatai megvalósítására azonban nemcsak a meglévõ, szükségte-
len adminisztratív terhek megszüntetése, hanem a jövõben elfogadásra kerülõ jogszabályok minõségének biztosítása út-
ján is törekszik.

A készülõ, fontosabb közösségi jogi aktusokhoz ugyanis az Európai Bizottság a Hatásvizsgálati Iránymutatások
(Impact Assessment Guidelines) elõírásai alapján hatásvizsgálatot készít. Az „útmutató” összeállítására 2002-ben került
sor, a 2005-ös és 2006-os módosítást követõen a jelenlegi felülvizsgálatra a Bizottság hatásvizsgálati rendszerének
2006/2007-es átfogó külsõ értékelése és Hatásvizsgálati Bizottság (Impact Assessment Board) 2006. év végi létrehozása
miatt van szükség.

A felülvizsgált dokumentum amennyire lehetett, megtartotta az eredeti szöveg szerkezetét, de számos területen új
vagy nyomatékosabb iránymutatás szükségességét fogalmazta meg. Ennek megfelelõen a közösségi aktusokhoz készí-
tett hatásvizsgálatoknak a jövõben az alábbi kérdések vizsgálatára is ki kell terjedniük:

– szubszidiaritás, arányosság, és az uniós kezdeményezések hozzáadott értéke,
– kockázatfelmérés,
– társadalmi hatások,
– fogyasztói hatások,
– a kis- és középvállalkozásokra gyakorolt hatás,
– nemzeti és regionális szintû hatások, a nemzetközi kereskedelemre és beruházásokra, valamint a harmadik orszá-

gokra gyakorolt hatás,
– az adminisztratív terhekre és az egyszerûsítésre gyakorolt hatás.
Annak ellenére, hogy az útmutató az EU intézményei belsõ használatára készül, alapvetõen fontos az érintettek (ma-

gánszemélyek, gazdasági társaságok, intézmények) bevonása a hatásvizsgálati folyamatba a végleges szöveg minõségé-
nek biztosítása céljából. A Bizottság ezért felkéri az érintetteket, hogy véleményezzék az új szöveget: az észrevétele-

ket 2008. július 25-ig lehet benyújtani.

További információ: http://ec.europa.eu/governance/impact/consultation/ia_consultation_en.htm

* * *

Gyógyítás határok nélkül

Megkönnyítené a külföldi egészségügyi szolgáltatások igénybevételét az Európai Unió tagállamainak polgárai szá-
mára az Európai Bizottság új irányelvtervezete. Ennek értelmében a jövõben csak kivételes esetben írhatnak elõ engedé-
lyeztetést a betegbiztosítók azon ügyfeleik számára, akik egy másik uniós tagállam kórházában kívánják kezeltetni ma-
gukat. Valamint kötelesek lesznek megtéríteni a külföldön végrehajtott beavatkozás költségeit, de csak olyan mérték-
ben, amennyibe a kezelés a beteg hazájában kerülne, és csak azután, hogy a biztosított a külföldi számlát elõzetesen már
kiegyenlítette.

A határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogokról szóló bizottsági irányelvtervezet célja annak
egyértelmûvé tétele, hogy a betegek hogyan érvényesíthetik a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó joga-
ikat, és emellett jogbiztonságot kíván nyújtani a tagállamok és az egészségügyi szolgáltatók számára is. A javasolt irány-
elv biztosítja, hogy az Európai Unió területén szavatolják az egészségügyi ellátás minõségét és biztonságát, továbbá az
egészségügyi szakellátáshoz való jobb hozzáférés érdekében elõsegíti a források hatékonyabb felhasználását, valamint a
különbözõ egészségügyi rendszerek közötti együttmûködést.
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Az EK Szerzõdés értelmében a betegeknek jogukban áll egészségügyi ellátást külföldön igénybe venni, amelynek
költségét olyan mértékben térítik vissza számukra, mintha az ellátást saját országukban vették volna igénybe. Annak el-
lenére, hogy az Európai Bíróság egyedi esetekre vonatkozóan már számos ítéletében megerõsítette ezt a jogot, továbbra
is nagy a bizonytalanság annak tekintetében, hogy az ítélkezési gyakorlatban megvalósuló elveket miként lehet általáno-
san alkalmazni. Az irányelv elfogadását követõen összességében egyértelmû keretet fog létrehozni a határokon átnyúló
egészségügyi ellátás számára.

Az irányelv-tervezet teljes szövege az alábbi címen érhetõ el:
http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/docs/COM_hu.pdf

* * *

„Zöld” közbeszerzés

Az elmúlt években nemzeti, uniós és nemzetközi szinten egyaránt növekedett a környezettudatos közbeszerzés mel-
letti politikai elkötelezõdés. Az Európai Unió 2006-ban megújított Fenntartható Fejlõdés Stratégiájában lefektetett cél-
kitûzés szerint 2010-re a környezettudatos közbeszerzések uniós átlagát a 2006-ban legjobb eredményeket felmutató
tagállamok szintjére kell hozni.

Az Európai Bizottság 2008. július 16-án jelentette meg a környezettudatos közbeszerzésrõl szóló közleményét. A köz-
lemény része a Fenntartható Termelés és Fogyasztás, valamint Fenntartható Iparpolitika Akciótervnek. A Bizottság
szándéka egy önkéntes keret elõmozdítása a környezetet legkevésbé terhelõ áruk és szolgáltatások beszerzésének bizto-
sítása érdekében. A cél környezetbarát technológiák terén történõ innováció ösztönzése a környezettudatos közbeszer-
zés által.

Az európai tagállamok hatóságai évente az EU GDP 16%-ának megfelelõ összeget, közel 2000 milliárd eurót költe-
nek árubeszerzésre és szolgáltatás vásárlására. Ennek az összegnek a jelentõs részét a környezetre nagy hatást gyakorló
területeken költik el (közlekedés, épületek, berendezések). A hatóságok jelentõs vásárlóerõt jelentenek, s ez által lehetõ-
ségük van a termelési és fogyasztási trendek befolyásolására.

A Bizottság közleményében egy sor intézkedést javasol a környezettudatos közbeszerzés elterjedése akadályainak
felszámolása érdekében. A közelmúltban a tagállamok szakértõinek részvételével tíz területen dolgoztak ki elõzetes kö-
zös környezettudatos közbeszerzési kritériumokat. A dokumentum javaslatot tesz a kritériumok tagállamok általi hivata-
los elfogadására, s a meghatározásukra irányuló, a nyitott koordinációs mechanizmus elvein alapuló eljárás formalizálá-
sára. A Bizottság felkéri továbbá a tagállamokat, hogy a nemzeti környezettudatos közbeszerzési stratégiájukon keresz-
tül és különösen az uniós források felhasználása során érvényesítsék ezeket a kritériumokat.

A közlemény teljes szövege az alábbi címen érhetõ el: http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

* * *

A szerkesztõbizottság elnöke: Váradi Tibor

A szerkesztõbizottság tagjai: Antal Péter
dr. Czombos Tamás
Ifflandné Szabó Rozália
Kosaras Ferenc
Zsolnay Tamás

Felelõs szerkesztõ: Mocsáry Péter
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó kiadásában

MEGJELENT

AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANA
– pályázati sorvezetõ helyi önkormányzatok és kistérségi társulások számára –

Magyarországon jelenleg az egyik legnagyobb kihívás az, hogy az európai uniós csatlakozás elõnyeivel és lehetõségeivel ered-
ményesen tudunk-e élni. A csatlakozásunk óta eltelt idõszak tapasztalatai rendkívül fontosak, hiszen a 2007–2013 közötti progra-
mozási idõszakban még jelentõsebb nagyságrendû támogatás lesz elérhetõ a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások
részére.
A pályázatok elkészítése speciális szakértelmet igényel a helyi önkormányzatoktól. A felmérések adatai szerint a pályázó önkor-
mányzatok, többcélú kistérségi társulások megközelítõleg fele maga készíti a pályázati dokumentációkat. Ezen helyi önkormány-
zatok, többcélú kistérségi társulások mind a pályázatok készítése, mind a már elnyert támogatásokról való elszámolás kapcsán
számos esetben segítségre szorulnak, mert nem tudnak megfelelni a szigorú elõírásoknak. Ma már igen szoros a pályázati
verseny.
Amennyiben a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások eredményesen szeretnék elnyerni az EU nyújtotta forrásokat, gon-
dolkodásmód, szemléletváltásra van szükség. A projektszemléletû fejlesztéstervezés rendkívül kreatív szellemi munka,
amely többféle szakismeretet, készséget és szervezett csapatmunkát igényel.
A kiadvány elsõ fejezete „sorvezetõt” ad arra, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és annak operatív programjai
milyen prioritásokat jelölnek meg, amelyeket a késõbbiekben akciótervek részleteznek, és központi projektek és pályázatok formá-
jában elérhetõk lesznek a kedvezményezettek számára. A projekteknek ugyanis összhangban kell lenniük ezen, valamint a kohé-
zióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban meghatározott célokkal.
A kötet gerincét képezik a projektkövetelmények, a projektciklus-menedzsment (PCM) elmélet, a PCM típusú tervezés gyakorlata,
a stratégiai tervezés módszerei, a logikai kerettervezés, a tevékenység tervezés, a projektcsapat kiválasztása, szerepek, felelõs-
ség, hatáskörök, a projektek pénzügyi tervezése, a pályázati információk megszerzése.
A kötetben bemutatásra kerül a pályázatkészítés folyamata, a pályázat kidolgozása, a pályázatírás lépései. Egy pályázatban egy
adott projekt kerül bemutatásra, melynek végrehajtására nyerhetõk források. A kiadvány foglalkozik a szerzõdés elõkészítésével,
a Támogatási Szerzõdés megkötésével, módosításával.
Különös hangsúlyt helyez a kiadvány a projektvégrehajtás szakaszában jelentkezõ feladatokra, a jelentési kötelezettségekre, a
pénzügyi elszámolásra.
A megvalósítás fázisában kiemelt hangsúlyt kapnak az utólagos (kifizetett számlák arányában történõ visszautalás) elszámolás-
hoz szükséges összesítõk, bizonylatok, igazolások.
A hatékony és eredményes szakmai, pénzügyi dokumentálást esettanulmányokkal segíti a kiadvány.
A kiadvány egy fejezete külön kitér továbbá azon közösségi programokra is (pl. Aktív európai polgárságért, LIFE+), amelyekre
a helyi önkormányzatok nem az ÚMFT keretében, hanem közvetlenül az Európai Bizottsághoz pályázhatnak. Ezen programok ke-
retében kiírt pályázatokra ugyanis speciális szabályok vonatkoznak.
A pályázat nem cél, hanem egy eszköz, azaz olyan konkrét fejlesztésekhez történõ társfinanszírozás igénylése, amely hozzájá-
rul a szélesebb közösségek számára is kedvezõ, kijelölt, közép vagy hosszú távon elérendõ cél megvalósításához.
Reméljük, hogy hasznos segítséget nyújt a kiadvány a napi pályázatírási és projektmegvalósítási munkánál.

A 256 oldalterjedelmû kiadvány ára: 2961 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411),
valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem Az uniós pályázatok készítésének módszertana címû kiadványt (ára: 2961 Ft + postaköltség), ..................... pél-
dányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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Szerkesztésért felel: Mocsáry Péter. Telefon: 458-3538.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest VIII., 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: 23 940 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 11 970 Ft áfával. Egy példány ára: 2100 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.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


