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A Kor mány ren de le tei

A Kormány
97/2006. (IV. 20.) Korm.

rendelete

a 2006. évi rendkívüli árvízvédekezés költségvetési
forrásának biztosításáról

A Kor mány – a Ti szán és a Hár mas-Körö sön 2006 ta va -
szán ki ala kult rend kí vü li ár ví zi ve szély hely zet ben te en dõ
in téz ke dé sek meg té te lé re – az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény 46.  §-ában, to váb bá a ka taszt -
ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer ve ze té rõl és a ve -
szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tek el le ni vé -
de ke zés rõl  szóló 1999. évi LXXIV. tör vény 7.  §-ának
(1) be kez dé sé ben, va la mint a hon vé de lem rõl és a Ma gyar

Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 186.  §-ának
(1) be kez dé sé ben biz to sí tott jog kö ré ben a kö vet ke zõt ren -
de li el:

1.  §

A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2005. évi CLIII. tör vény 1. szá mú mel lék le té ben a
XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um fe je zet,
10. Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok cím, 2. Ága za ti elõ -
irány za tok al cím alat ti 34. Víz- és kör nye ze ti kár el há rí tás
jog cím cso port elõ irány za ta – a vé de ke zés idõ sza ká ban fel -
me rü lõ, de leg ké sõbb 2006. au gusz tus 31-ig tel je sí tett
 kiadások te kin te té ben – túl lép he tõ.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A belügyminiszter
21/2006. (IV. 20.) BM

rendelete

az egyes szakképesítések szakmai 
és vizsgakövetelményeinek kiadásáról  szóló 
16/2003. (IV. 18.) BM rendelet módosításáról

A szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény 5.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – az ok ta tá si mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ -
ket ren de lem el:

1.  §

Az egyes szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé -
nye i nek ki adá sá ról  szóló 16/2003. (IV. 18.) BM ren de let
20. szá mú mel lék le te IV. b) pont já nak he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„b) Gya kor la ti vizs ga
A szak mai vizs gát szer ve zõ in téz mény ál tal e ren de let -

ben meg ha tá ro zott szak mai és vizs ga kö ve tel mény figye -
lembe véte lével össze ál lí tott, a rend õr szak ké pe sí tés tar tal -
mát ki fe je zõ, meg tör tént vagy ki ta lált ese mé nye ken ala -
puló vizs ga fel ada tok gya kor la ti meg ol dá sa, be mu ta tá sa.

Tan tár gyak:
Köz rend vé del mi is me re tek és
csa pat szol gá la ti is me re tek vagy köz le ke dé si isme -

retek.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép
ha tály ba.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
14/2006. (IV. 20.) HM

rendelete

a béketámogató mûveletek keretében teljesített
külföldi szolgálat ellátása során felmerült fegyelmi

kérdésekkel kapcsolatos különös szabályokról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény

(a továb biak ban: Hjt.) 287.  § (2) be kez dés a) pont já nak
ad) al pont já ban és i) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – a ma gyar ka to nák ked ve zõ kül föl di meg íté lé sé nek,
il let ve a ka to nai fe gye lem fenn tar tá sá nak elõ se gí té se ér de -
ké ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A rendelet hatálya

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz té -
ri um (a továb biak ban: HM), a HM köz vet len alá ren delt sé -
gé be tar to zó szer ve ze tek, a hon vé del mi mi nisz ter köz vet -
len irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek, va la -
mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze tei ál lo má nyá -
ba tar to zó, hi va tá sos, il let ve szer zõ dé ses ka to nák ra, va la -
mint az ön kén tes je lent ke zés alap ján tar ta lé kos ka to nai
szol gá la tot tel je sí tõk re (a továb biak ban együtt: ki kül dött).

(2) E ren de let a Ma gyar Hon véd ség kül föl di feladat-
 végrehajtásra lét re ho zott ide ig le nes ka to nai szer ve zet ál lo -
má nyá nak tag jai el len – a bé ke tá mo ga tó mû ve le tek kere -
tében tel je sí tett kül föl di szol gá lat el lá tá sa so rán el kö ve tett
fe gye lem sér tés  miatt – in dult fe gyel mi el já rás kü lö nös sza -
bá lya it ha tá roz za meg.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) kül föl di fel adat-vég re haj tás ra lét re ho zott ide ig le nes 

ka to nai szer ve zet: hon vé del mi mi nisz te ri ha tá ro zat tal,
meg ha tá ro zott ide ig tar tó kül föl di fel adat-vég re haj tás ra
lét re ho zott ide ig le nes ka to nai szer ve zet;

b) bé ke tá mo ga tó mû ve let: nem zet kö zi szer ve zet(ek)
fel ké ré sé re vagy szer ve zé sé ben vég re haj tott bé ke fenn tar -
tói vagy meg fi gye lõi te vé keny ség;

c) fe gye lem sér tés: a Hjt. 131.  § (1) be kez dé se sze rin ti
kö te les ség sze gés – ide ért ve a Hjt. 132.  §-a alap ján a fe -
gyel mi el já rás sza bá lyai sze rint el bí rá lan dó cse lek ményt –, 
ame lyet a ki kül dött a kül föl di szol gá lat tel je sí té se so rán
kö ve tett el;

d) kül föl di szol gá la ti elöl já ró: az adott bé ke tá mo ga tó
mû ve let re, il let ve az ab ban való ma gyar rész vé tel re vo nat -
ko zó két- vagy több ol da lú meg ál la po dás ban meg ha tá ro -
zott, a mû ve let irá nyí tá sért fe le lõs sze mély.

Általános szabályok

3.  §

(1) A fe gye lem sér té sek el bí rá lá sa so rán a Hjt. XII. fe je -
ze té nek ren del ke zé se it az e ren de let ben fog lalt el té ré sek -
kel kell al kal maz ni.
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(2) A kül föl di szol gá lat tel je sí té se so rán a ha zai jog sza -
bá lyok nak és ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze i nek meg -
sér té se mel lett a vo nat ko zó nem zet kö zi meg ál la po dá sok -
nak a kül föl di szol gá lat el lá tá sá ra vo nat ko zó rendelke -
zéseinek, a fo ga dó or szág nak a kül föl di fegy ve res erõk
tag jaira vo nat ko zó sza bá lya i nak, az adott nem zet kö zi
misszi ót mû köd te tõ nem zet kö zi szer ve zet ál tal ki adott
Egy sé ges Mû ve le ti Sza bá lyok (Stan dard Ope rat ion Pro ce -
du res, a továb biak ban: SOP) elõ írásainak, va la mint a
Mun ka kö ri le írá sok ban fog lal tak nak meg sér té se fe gyel mi
fe le lõs ség re vo nás alap já ul szol gál.

4.  §

A bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ke re té ben tel je sí tett kül föl -
di szol gá lat el lá tá sa so rán in dult fe gyel mi el já rás ban a fe -
gyel mi jog kör az alábbiak szerint oszlik meg:

a) fe gyel mi el já rás el ren de lé se, ki sebb tár gyi sú lyú és
je len tõ sé gû fe gye lem sér tés ese tén az el já rás le foly ta tá sa,
rend fo ko za tot vagy a szol gá la ti vi szonyt nem érin tõ fe nyí -
tés ki sza bá sa, va la mint a ha za ren de lés re és a Hjt. 135.  §
(1) be kez dés e)–h) pont jai sze rin ti fe nyí tés ki sza bá sá ra vo -
nat ko zó dön té si ja vas lat elõ ter jesz tése vo nat ko zá sá ban a
kül föl di fel adat-vég re haj tás ra meg ala kult ide ig le nes ka to -
nai szer ve zet lét re ho zá sá ról  szóló mi nisz te ri ha tá ro zat ban
e jog kö rök kel fel ru há zott kül föl dön szol gá la tot teljesítõ
parancsnok, vezetõ (a továb biak ban: ideiglenes katonai
szervezet parancsnoka) jár el;

b) az a) pont sze rin ti pa rancs nok ha tás kö rét meg ha la dó
jog kö rök (az el já rás le foly ta tá sa, ha rend fo ko za tot vagy
szol gá la ti vi szonyt érin tõ fe nyí tés nek le het he lye; a dön tés
a ha za ren de lés rõl) vo nat ko zá sá ban, va la mint az a) pont
sze rin ti pa rancs nok fe gyel mi ha tá ro za ta el len be nyúj tott
jog or vos lat el bí rá lá sá ra, to váb bá az ide ig le nes ka to nai
szer ve zet pa rancs no ka és pa rancs nokhe lyet te se el le ni fe -
gyel mi el já rás meg in dí tá sá ra és le foly ta tá sá ra a Ma gyar
Hon véd ség azon fel sõ-, il let ve kö zép szin tû ve ze tõ szer vé -
nek pa rancs no ka, ve ze tõ je ren del ke zik ha tás kör rel, amely -
nek szol gá la ti alá ren delt sé gé be a kül föl di fel adat-vég re -
haj tás ra lét re ho zott ka to nai szer ve zet tar to zik;

c) a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá lat tag ja ál tal el kö -
ve tett, nem zet biz ton sá gi te vé keny ség gel össze füg gõ fe -
gyel mi ügy ben a fõ igaz ga tó a Hjt. sza bá lyai alap ján jár el,
egyéb fe gye lem sér tés ese tén – a fõ igaz ga tó egy ide jû ér te -
sí té se mel lett – az a), il let ve b) pont sze rin ti pa rancs nok jár
el. A fe gyel mi ügy nem zet biz ton sá gi te vé keny ség gel
össze füg gõ jel le gé nek meg ha tá ro zá sa so rán a ka to nai
nem zet biz ton sá gi szol gá lat fõ igaz ga tó já nak nyi lat ko za ta
az irány adó.

5.  §

(1) A kül föl di szol gá lat ide jé nek le jár ta a kül föl di szol -
gá lat tel je sí té se so rán el kö ve tett fe gye lem sér tés  miatt in -

dult el já rás le foly ta tá sát nem aka dá lyoz za. Eb ben az eset -
ben a fe gye lem sér tõ ki kül döt tel szem ben a fe gyel mi el já -
rás to vábbfoly ta tá sá ra a kül föl di szol gá lat tel je sí tés utá ni
állományille té kes pa rancs no ka jo go sult. Az el já rás foly -
tat ha tó sá ga ér de ké ben az el já rást el ren de lõ pa rancs nok ha -
la dék ta la nul in téz ke dik az el já rás ira ta i nak az ille té kes pa -
rancs nok hoz tör té nõ meg kül dé se iránt. Az ira tok meg kül -
dé se és kéz hez vé te le kö zöt ti idõ tar tam nem szá mít bele az
el já rá si ha tár idõ be.

(2) A kül föl di szol gá lat ide je alatt meg kez dett el já rás
foly ta tá sá ra a ki kül dött kül föl di szol gá lat tel je sí té se utá ni
állományille té kes pa rancs no ka az el já rás ira ta i nak meg ér -
ke zé sé tõl szá mí tott 8 na pon be lül in téz ked ni kö te les. A
bel föl dön le foly ta tott el já rás ra a Hjt. sza bá lyai az irány -
adók.

(3) A kül föl di szol gá lat le jár tát köve tõen, a kül föl di
szol gá lattel je sí tés so rán el kö ve tett fe gye lem sér tés  miatt a
ki kül dött kül föl di szol gá lat tel je sí té se utá ni állományille té -
kes pa rancs no ka a Hjt. 134.  § (2) és (3) be kez dé se i ben fog -
lalt el évü lé si ha tár idõn be lül – a 4.  § a) pont ja sze rin ti pa -
rancs nok a Hjt. 141.  § (2) be kez dé se alap ján tett írás be li je -
len té se alap ján – in dít fe gyel mi el já rást, és azt a Hjt. sza bá -
lyai sze rint foly tat ja le.

(4) A ki kül dött kül föl di szol gá lat tel je sí té se utá ni
állományille té kes pa rancs no ka (1)–(3) be kez dés ben fog -
lalt ese tek ben a kül föl di szol gá la ti hely hez kö tõ dõ vizs gá -
la tok le foly ta tá sa ér de ké ben – az el já rás egy ide jû fel füg -
gesz té se mel lett – meg ke re si a 4.  § a) pontja sze rin ti pa -
rancs no kot.

6.  §

(1) Amennyi ben a kül föl di szol gá lat tel je sí té se so rán a
ki kül döt tel szem ben a kül föl di szol gá la ti elöl já ró kez de -
mé nyez fe gyel mi fe le lõs ség re vo nást, a fe gyel mi jog kör
gya kor lá sá ra jo go sult pa rancs nok kö te les azt ér dem ben
meg vizs gál ni és az ügy rõl szol gá la ti elöl já ró já nak je len -
tést ten ni. A vizs gá lat ered mé nyé rõl és a ter ve zett in téz ke -
dé sek rõl az el já rást kez de mé nye zõ külföldi szolgálati
elöljárót meg fele lõen tájékoztatni kell.

(2) Ha a kül föl di szol gá la ti elöl já ró a ki kül dött ha za ren -
de lé sé re tesz ja vas la tot, a fe gyel mi jog kört gya kor ló pa -
rancs nok et tõl el té rõ dön té sé rõl – in do ka i val együtt – tá jé -
koz tat ja a kül föl di szol gá la ti elöl já rót.

7.  §

A Hjt. 16.  §-ában meg ha tá ro zott sze mé lyes sza bad sá got 
kor lá to zó in téz ke dé sek so rán a ki kül döt tel szem ben kül -
föl di ka to nai rend õr (ren dész) vagy ha son ló jog ál lá sú sze -
mély – a rá vo nat ko zó nem zet kö zi szer zõ dés, il let ve SOP

2006/47. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3859



sze rin ti ha tás kö ré ben – is el jár hat. A kül föl di ka to nai rend -
õr (ren dész) vagy ha son ló jog ál lá sú sze mély ál tal ké szí tett
je len tést a fe gyel mi vizs gá lat so rán bi zo nyí ték ként kell
meg vizs gál ni.

8.  §

E ren de let sze rint el bí rá lan dó fe gye lem sér té sek ese tén a 
4.  § a) pont ja sze rin ti pa rancs nok ál tal csak a Hjt. 135. §
(1) be kez dés a)–d) pont ja i ban fog lalt fe gyel mi fe nyí té sek
szab ha tók ki.

9.  §

(1) Az el já rás alá vont ki kül dött ré szé re az ira tok kéz be -
sí té sét a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül oly mó don kell
meg kí sé rel ni, hogy a ki kül dött nek – szol gá la ti feladat -
ellátására, il let ve egyéb ok ból tör té nõ tá vol lé té re te kin tet -
tel – mód ja le gyen az ira tok sze mé lyes át vé te lé re. A kéz -
hezvé telt az el já rá si cse lek mény alap já ul szol gá ló ügy ira -
ton kell fel tün tet ni. Az át vé tel té nyét, he lyét és ide jét a
kéz be sí tõ az el ren de lõ ha tá ro zat irat tá ri pél dá nyán tün te ti
fel, ame lyet az el já rás alá vont ki kül dött az alá írá sá val iga -
zol.

(2) Amennyi ben az el já rás alá vont ki kül dött az irat át -
vé te lét meg ta gad ja, az ira tot – a szó be li is mer te tést köve -
tõen – kéz be sí tett nek kell te kin te ni. Az át vé tel meg ta ga dá -
sá nak he lyét és ide jét, szó be li is mer te tés té nyét a kéz be sí tõ 
az irat irat tá ri pél dá nyán tün te ti fel, és a meg ta ga dás té nyét
sa ját alá írá sá val iga zol ja.

A fegyelmi eljárás lefolytatásának különös szabályai

10.  §

(1) A 4.  § a) pont já ban meg je lölt pa rancs nok a fe gyel mi
el já rást ha tá ro zat tal ren de li el; a fe gyel mi el já rás el ren de -
lé sét – te le fa xon meg kül dött ügy irat ban – 24 órán be lül je -
len ti a 4.  § b) pont ja sze rin ti pa rancs nok nak.

(2) Ki sebb tár gyi sú lyú és je len tõ sé gû fe gye lem sér tés
ese tén a fe gyel mi el já rást a kül föl di szol gá la ti he lyen, a ki -
kül dött ha za ren de lé sé nek mel lõ zé sé vel a 4.  § a) pont ja
sze rin ti fe gyel mi jog kört gya kor ló pa rancs nok foly tat ja le.

11.  §

(1) A fe gyel mi el já rás kül föl dön tör té nõ le foly ta tá sa
ese tén az el já rás a Hjt. 148.  § (2) be kez dés b) pont ja alap -
ján csak ab ban az eset ben füg geszt he tõ fel, ha a ki kül dött a 
szol gá lat tel je sí tés he lyén kí vül tar tóz ko dik.

(2) Amennyi ben az ügy el bí rá lá sá hoz olyan sze mély
meg hall ga tá sa szük sé ges, aki már nincs a kül föl di szol gá -
lat tel je sí tés he lyén, ezen sze mély nyi lat ko za tá nak be szer -
zé se ér de ké ben pa rancs no kát kell meg ke res ni. A nyi lat ko -
zat be ér ke zé sé ig az el já rást fel kell füg gesz te ni.

(3) Amennyi ben a Hjt. 155.  § (2) be kez dé se sze rin ti ki -
egé szí tõ el já rás le foly ta tá sá ra nincs szük ség, a Hjt. 155.  §
(3) be kez dése sze rin ti pa rancs no ki meg hall ga tást az ott
meg je lölt ha tár idõn be lü li idõ pont ra kell ki tûz ni, oly mó -
don, hogy – szol gá la ti fel ada tuk ra is te kin tet tel – az el já rás
alá vont ki kül dött, il let ve a vizs gá ló meg hall ga tá son való
je len lé te le het sé ges legyen.

12.  §

(1) A sze mé lyes meg hall ga tást köve tõen a 4.  § a) pontja
sze rin ti fe gyel mi jog kört gya kor ló pa rancs nok – a Hjt.
156.  § meg fe le lõ al kal ma zá sá val – bí rál ja el a fe gyel mi
ügyet, mely rõl te le fa xon kül dött ügy irat ban tá jé koz tat ja a
4.  § b) pont ja sze rin ti pa rancs no kot.

(2) Amennyi ben a kül föl di szol gá la ti he lyen le foly ta tott 
fe gyel mi vizs gá lat so rán meg ál la pí tást nyer, hogy a fe gye -
lem sér tés  miatt a rend fo ko za tot vagy a szol gá la ti vi szonyt
érin tõ fe nyí tés nek le het he lye, a 4.  § a) pont ja sze rin ti pa -
rancs nok kö te les ha la dék ta la nul je len te ni a 4.  § b) pontja
sze rinti pa rancs nok nak, aki a je len tés meg ér ke zé sé tõl szá -
mí tott 24 órán be lül el ren de li a ki kül dött ha za ren de lé sét,
és – a hely szín hez kö tõ dõ to váb bi szük sé ges vizs gá la to kat
köve tõen – az el já rás bel föl dön tör té nõ foly ta tá sát.

13.  §

(1) Ha a 4.  § a) pont ja sze rin ti pa rancs nok a fe gyel mi el -
já rás el ren de lé se kor úgy íté li meg, hogy az el já rás alap já ul
szol gá ló ügy ben rend fo ko za tot vagy szol gá la ti vi szonyt
érin tõ fe nyí tés nek le het he lye, vagy a kül föl di szol gá la ti
elöl já ró a ki kül dött ha za ren de lé sé re tesz ja vas la tot, úgy ezt
ha la dék ta la nul – te le fa xon meg kül dött ügy irat ban – je len ti a 
4.  § b) pontja sze rinti pa rancs nok nak. A je len tés sel egy ide -
jû leg a 4.  § a) pont ja sze rin ti pa rancs nok in do kolt ja vas la tot
tesz az el já rás alá vont ki kül dött ha za ren de lé sé re.

(2) A 4.  § b) pont ja sze rin ti pa rancs nok a je len tés meg ér -
ke zé sé tõl szá mí tott 24 órán be lül dönt az el já rás alá vont
ki kül dött ha za ren de lé sé nek szük sé ges sé gé rõl, il let ve ha -
za ren de lés ese tén – a hely szín hez kö tõ dõ szük sé ges vizs -
gá la to kat köve tõen – az el já rás bel föl dön tör té nõ le foly ta -
tá sá ról.

(3) A 4.  § b) pont ja sze rin ti pa rancs nok – fi gye lem mel a
kül föl di szol gá la ti elöl já ró ha za ren de lé sé re vo nat ko zó
kez de mé nye zé sé re – kö te les az el já rás alá vont ki kül döt tet
ha za ren del ni, amennyi ben az el já rás alap já ul szol gá ló ügy
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sú lyos sá ga  miatt a ki kül dött kül föl di szol gá la tá nak foly ta -
tá sa a szol gá la ti rend és fe gye lem fenn tar tá sát ve szé lyez -
tet né, vagy a Ma gyar Hon véd ség kül föl di meg íté lé sét sú -
lyo san hát rá nyo san érin te né.

(4) A 12.  § (2) és 13.  § (2) be kez dé sek sze rin ti ha za ren -
de lé se ese tén a fe gyel mi el já rást bel föl dön, a Hjt. ál ta lá nos
sza bá lyai sze rint kell le foly tat ni.

Jogorvoslatok

14.  §

A 4.  § a) pont ja sze rin ti pa rancs nok ál tal a fe gyel mi
ügy ben ho zott ér de mi ha tá ro zat el len a ki kül dött – il let ve
az õ be le gye zé sé vel a kép vi se lõ je – a ha tá ro zat kéz be sí té -
sét kö ve tõ 8 na pon be lül él het fel leb be zés sel a 4.  § b) pont -
ja sze rin ti pa rancs nok hoz. A fel leb be zést a fe nyí tést ki sza -
bó, a 4.  § a) pontja sze rin ti pa rancs nok hoz kell be nyúj ta ni,
aki a kéz hez vé tel tõl szá mít va 24 órán be lül – te le fa xon –
to váb bít ja a 4.  § b) pontja sze rin ti pa rancs nok nak.

A fegyelmi fenyítés végrehajtása

15.  §

(1) Amennyi ben a jog erõs fe gyel mi ha tá ro zat ban fe -
gyel mi fe nyí tés ként pénz bír sá got szab tak ki, azt fo rint ban
kell meg ha tá roz ni, és in téz ked ni kell a meg je lölt összeg -
nek a ki kül dött ha zai il let mé nyé bõl a fe gyel mi ha tá ro zat
jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ hó nap ban, il let ve ha a le vo -
nás a pénz bír ság tel jes össze gé re nem volt vég re hajt ha tó
azt a kö vet ke zõ hó na pok ban tör té nõ le vo ná sá ra.

(2) A jog erõs fe gyel mi ha tá ro za tot hozó pa rancs nok
(ve ze tõ) az érin tett ki kül dött ké rel mé re a Hjt. 165.  § (1) be -
kez dé se sze rin ti rész let fi ze tést és ha lasz tást engedé -
lyezhet.

16.  §

(1) Amennyi ben a ki kül döt tet a 12.  § (2) és 13.  § (2) be -
kez dé sek sze rint ha za ren de lik a 4.  § b) pontja sze rin ti pa -
rancs nok ha la dék ta la nul in téz ke dik az érin tett ki kül dött -
nek az adott kül föl di szol gá lat ra fel ké szí tett tar ta lék ál lo -
mány ból való ha la dék ta lan pót lá sá ra.

(2) Fe gye le mi ok ból tör tént ha za ren de lés ese tén a ki kül -
dött kül föl di ve zény lé sét és de vi za el lát má nyá nak fo lyó sí -
tá sát, va la mint a szol gá la ti idõ Hjt. 262.  §-a sze rin ti ked -
vez mé nyes szá mí tá sát a ha za ér ke zés nap já tól kell meg -
szün tet ni.

17.  §

(1) A 4.  § a) pont ja sze rin ti pa rancs nok a kül föl di fel -
adat-vég re haj tás ra lét re ho zott ka to nai szer ve zet fe gyel mi
hely ze té rõl min den év ben két szer – jú ni us 30-ig és de cem -
ber 31-ig – je len tést ter jeszt fel a 4.  § b) pont ja sze rin ti pa -
rancs nok nak.

(2) A 4.  § b) pont ja sze rin ti pa rancs nok az (1) be kez dés
sze rin ti je len tést, ki egé szít ve a sa ját fe gyel mi jog kö ré ben
fo ga na to sí tott in téz ke dé sek kel, mint – az adott kon tin gens
fe gyel mi hely ze té re, az adott idõ szak ra vo nat ko zó – össze -
fog la ló je len tést min den év jú li us 31-ig, il let ve ja nu ár
31-ig to váb bít ja a Ma gyar Hon véd ség jog al kal ma zá si és
bel sõ igaz ga tá si te vé keny sé gé nek szak mai irá nyí tá sá ért
fe le lõs HM szervnek.

(3) Amennyi ben an nak ala pos gya nú ja ál la pít ha tó meg
– kü lö nös te kin tet tel a (2) be kez dés sze rin ti össze fog la ló
je len tés re, il let ve a kül föl di fel adat-vég re haj tás ra lét re ho -
zott ka to nai szer ve zet el len õr zé se i nek meg ál la pí tá sa i ra –,
hogy a fe gyel mi jog kört gya kor ló pa rancs nok töb bek kö -
zött jog el le ne sen mel lõz te a fe gyel mi el já rás el ren de lé sét,
le foly ta tá sát, az el kö ve tõ vét kes sé gé nek meg ál la pí tá sát, a
fe nyí tés ki sza bá sát, a ki kül dött ha za ren de lé sét vagy an nak
kez de mé nye zé sét, il let ve el já rá si ha tár idõt mu lasz tott
vagy egyéb el já rá si cse lek mény fo ga na to sí tá sá val in do ko -
lat la nul kés le ke dett, úgy el le ne a Hjt. ren del ke zé sei alap -
ján ha tás kör rel ren del ke zõ fe gyel mi jog kört gya kor ló pa -
rancs nok kö te les fe gyel mi el já rást in dí ta ni.

(4) A fe gyel mi el já rás so rán a mû ve le tet irá nyí tó nem -
zet kö zi szer ve zet szer vei ál tal ké szí tett, a fe gye lem sér tés -
sel kap cso la tos min den ira tot a fe gyel mi el já rás ira tai
között kell nyilvántartani.

Záró rendelkezések

18.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba. A ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban lévõ fe gyel mi
ügyek ben az el já rás meg in du lá sa kor ha tá lyos sza bá lyok
alap ján kell el jár ni.
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(2) Je len ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a kül -
föl di szol gá lat ba ve zé nyel tek kel kap cso la tos sze mély ügyi
fel ada tok ról és jog ál lá suk egyes kér dé se i rõl  szóló
26/2002. (IV. 12.) HM ren de let 12.  § (1) be kez dé se he lyé -
be az aláb bi ren del ke zés lép:

„(1) Ha a Hjt. 142.  §-ára fi gye lem mel fe gyel mi el já rást
kell foly tat ni, ak kor az ál lo mány tag já nak a Hjt. 142.  §
a) pont ja sze rin ti ha za ren de lé sé re – a bé ke tá mo ga tó mû ve -
le tek re vo nat ko zó jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá -
ban – a 7.  § (1) be kez dé sé ben meg je lölt pa rancs nok jo go -
sult, aki az ille té kes ka to nai ügyész vagy a kül föl dön tar -
tóz ko dó kon tin gens vagy szer ve zet kül föl di szol gá la ti
elöl já ró já nak ez irá nyú meg ke re sé sét meg vizs gál ja.”

19.  §

(1) Je len ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a hon -
vé del mi mi nisz ter ál tal ala pít ha tó és ado má nyoz ha tó el is -
me ré sek rõl  szóló 27/2002. (IV. 17.) HM ren de let 38.  §-a
az aláb bi új (2) be kez dés sel egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a
je len le gi (2) és (3) be kez dé sek szá mo zá sa (3) és (4) be kez -
dé sek re mó do sul:

„(2) Nem ado má nyoz ha tó Bé ke fenn tar tá sért Szol gá la ti
Jel az ál lo mány tag já nak ab ban az eset ben, ha a bé ke fenn -
tar tó te vé keny ség el lá tá sa alatt el kö ve tett fe gye lem sér tés
 miatt rend fo ko za tot vagy szol gá la ti vi szonyt érin tõ fe nyí -
tést szab tak ki, és az azt ki sza bó ha tá ro zat jog erõ re emel -
ke dett.”

(2) Je len ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a hon -
vé del mi mi nisz ter ál tal ala pít ha tó és ado má nyoz ha tó el is -
me ré sek rõl  szóló 27/2002. (IV. 17.) HM ren de let 38/A.  §-a 
he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„38/A.  § (1) A NATO/EU/EBESZ/ENSZ Szol gá la ti Ér -
dem érem a kül föl di szol gá lat be fe je zé se kor ado má nyoz -
ha tó. Az el is me rés ado má nyo zá sa kez de mé nyez he tõ ab -
ban az eset ben is, ha a ve zény lés idõ tar ta má nak fele el telt,
és az el is me rés re ja va solt sze mély ve zény lé sé nek meg -
szün te té sé re neki fel nem ró ha tó (csa lá di) ok ból vagy a
szol gá lat ér de ké ben ke rült sor.

(2) Nem ado má nyoz ha tó NATO/EU/EBESZ/ENSZ
Szol gá la ti Ér dem érem az ál lo mány tag já nak ab ban az eset -
ben, ha a kül föl di szol gá lat el lá tá sa alatt el kö ve tett fe gye -
lem sér tés  miatt rend fo ko za tot vagy szol gá la ti vi szonyt
érin tõ fe nyí tést szab tak ki, és az azt ki sza bó ha tá ro zat jog -
erõ re emel ke dett.

(3) Ugyan azon sze mély ré szé re, több kül föl di szol gá lat
tel je sí té se ese tén, az ér dem érem több ször is ado má nyoz -
ha tó.”

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
23/2006. (IV. 20.) KvVM

rendelete

a Hévízi-tó Természetvédelmi Terület bõvítésérõl

A ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
24.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban, va la mint 85.  §
b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – 36.  §-ának
(1) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele lõen – a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

1.  §

Vé det té nyil vá ní tom és a 19/1993. (IV. 7.) KTM ren de -
let tel lé te sí tett Hé ví zi-tó Ter mé szet vé del mi Te rü let hez
csa to lom a Hé víz 934/1, 934/3, 964/3, 964/6, 985 in gat -
lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mú, 30,5466 hek tár ki ter je -
dé sû te rü le tet.

2.  §

A vé det té nyil vá ní tás cél ja az egye dül ál ló Hé ví zi-tó és
kör nyé ke spe ci á lis hid ro ge o ló gi ai adott sá ga i nak, kü lön le -
ges nö vény- és ál lat vi lá gá nak, va la mint ter mé sze tes ter -
mál vi zû, gyógy té nye zõk re ala po zott ren del te té sé nek meg -
õr zé se.

3.  §

(1) A bõ ví té si te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sét – a ter -
mé szet vé del mi ke ze lé si terv ben fog lal tak nak meg fele lõen – 
a Hé víz gy ógy für dõ és Szent And rás Re u ma Kór ház Kht.
lát ja el.

(2) A bõ ví té si te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vét a
mel lék let tar tal maz za.

4.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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Melléklet
a 23/2006. (IV. 20.) KvVM rendelethez

A Hévízi-tó Természetvédelmi Terület bõvítési
területének természetvédelmi kezelési terve

1. Ter mé szet vé del mi gya kor la ti cél ki tû zé sek

Õriz ze meg:
– a Hé ví zi-gyógy tó (for rás tó) ter mé szet kö ze li álla -

potát,
– a Hé ví zi-gyógy ta vat mint ter mé sze ti erõ for rást,
– a Hé ví zi-gyógy tó és kör nyé ké nek ki emel ke dõ táj ké pi 

ér té ke it.

Biz to sít sa:
– a te rü let élõ vi lá gá nak to váb bi ku ta tá sát,
– az ar bo ré tum jel le gû te rü le tek jel le gé nek fenn ma ra -

dá sát.

2. Ter mé szet vé del mi stra té gi ák

– A gyógy tó és a ter mál víz ku tak hid ro ge o ló gi ai adott -
sá ga i nak meg õr zé se, fenn tar tá sa,

– az ad vent ív és özön fa jok vissza szo rí tá sa,
– az ar bo ré tum jel le gû te rü le tek fenn tar tá sa ak tív ke ze -

lés sel,
– tan ös vé nyek és be mu ta tó lé te sít mé nyek ki ala kí tá sa,
– a lá to ga tás sza bá lyo zá sa, irá nyí tá sa.

3. Ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és
tilalmak

A ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok ra, kor lá to zá sok ra,
ti lal mak ra vo nat ko zó elõ írásokat – a ter mé szet vé del mi ke -
ze lé si ter vek ké szí té sé re, ké szí tõ jé re és tar tal má ra vo nat -
ko zó sza bá lyok ról  szóló 30/2001. (XII. 28.) KöM ren de let
2.  § (2) be kez dés c) pont já ban, il let ve a ren de let mel lék le -
té nek 7. pont já ban meg ha tá ro zot tak sze rint – a 3.1. és
3.2. fe je zet tar tal maz za.

3.1. Mû ve lé si ág hoz köt he tõ ter mé szet vé del mi ke ze lé -
si mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

Ki vett te rü le tek ke ze lé se
– Víz ügyi be avat ko zás a te rü le ten csak a Ba la to ni

Nem ze ti Park Igaz ga tó ság gal (a továb biak ban: igaz ga tó -
ság) és a ter mé szet vé del mi ke ze lõ vel elõ ze tesen egyez te -
tett mó don le het sé ges.

– A gyógy tó és a ter mál ku tak vize csak gyó gyá sza ti,
egész ség-meg õr zé si cél ra hasz nál ha tó. A 7 üze me lõ és a
2 tar ta lék fúrt ter mál kút szá ma újabb fú rá sok kal nem nö -
vel he tõ.

3.2. Mû ve lé si ág hoz nem köt he tõ ter mé szet vé del mi ke -
ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

3.2.1. Te rü let- és föld hasz ná lat
– A te rü let hasz ná lat a ter mé szet vé del mi, va la mint a

gyó gyá sza ti, il let ve egész ség-meg õr zé si cé lok kal össz -
hang ban tör tén het.

– Épü letfel újí tás az igaz ga tó ság gal, il let ve a ter mé szet -
vé del mi ke ze lõ vel elõ ze tesen egyez te tett mó don tör tén het.

– A park fel újí tá si ter ve ket az igaz ga tó ság gal és a ter -
mé szet vé del mi ke ze lõ vel elõ ze tesen egyez tet ni kell.

– A te rü let élõ vi lá gá nak gyûj té se csak ku ta tá si cél ból,
il let ve ha vá ria meg elõ zé se ér de ké ben le het sé ges az igaz -
ga tó ság gal, va la mint a ter mé szet vé del mi ke ze lõ vel egyez -
te tett mó don.

– Nö vény vé del mi és ál lo mány sza bá lyo zó célú vegy -
szer fel hasz ná lás az igaz ga tó ság gal, il let ve a ter mé szet vé -
del mi ke ze lõ vel egyez te tett mó don tör tén het.

3.2.2. Lá to ga tás

– A te rü let kor lá to zot tan lá to gat ha tó, a ki épí tett utak ról 
le tér ni ti los.

 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
62/2006. (IV. 20.) KE

határozata

bíró felmentésérõl és bírák kinevezésérõl

Az Al kot mány 48. § (2) be kez dé se, va la mint a bíró -
ságok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról szó ló 1997. évi
LXVI. tör vény 4. § (1) be kez dé se alap ján, az Or szá gos
Igaz ság szol gál ta tá si Tanács elõterjesztésére

le mon dá sá ra te kin tet tel

Stan nek né dr. Nagy Eri ka Ka ta lint 2006. áp ri lis 30-ai
ha tállyal bí rói tiszt sé gé bõl fel men tem;

dr. Bol vá ri Csa bát,

dr. Göm bös Sán dort,

dr. Her czeg Ilo nát,

dr. Kán tor Au rélt,

dr. Lek rincz ki And re át,

dr. Mé szá ros Mi lánt,

dr. Pál há zi Ré kát,

dr. Sza bó Ág nest,

dr. Var ga Esz ter Ág nest és

dr. Zöld Ju di tot 

2006. má jus 1. nap já tól ha tá ro zat lan idõ tar tam ra bí ró vá,
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dr. Gé czi Ba lázst,
dr. Ha lász Pé ter Fe ren cet és
dr. Sza bó Györ gyit 
a 2006. má jus 1. nap já tól 2009. áp ri lis 30. nap já ig ter -

jedõ idõ tar tam ra bí ró vá 
ki ne ve zem.

Bu da pest, 2006. áp ri lis 18.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

KEH ügy szám: IV-1/1746-0/2006.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1044/2006. (IV. 20.) Korm.

határozata

az egységes digitális rádió-távközlõ rendszer (EDR)
kialakításáról és a mûködtetéséhez szükséges további

feladatokról

1. A Kor mány

a) fel ha tal maz za az EDR kor mány biz tost, hogy az
EDR mû sza ki át vé te lé nek és mi nõ ség biz to sí tá sá nak 2006.
évi fel ada ta i ra ír jon ki köz be szer zé si el já rást, és kös sön
szer zõ dé se ket 50 mil lió fo rint ér ték ha tá rig. A szer zõ dés
fe de ze tét az EDR szol gál ta tást igény be ve võ szer ve ze te ket 
fel ügye lõ mi nisz te rek – fe je ze ti költ ség ve té sük ter hé re –
az EDR szol gál ta tá sok igé nyelt ka pa ci tá sa ará nyá ban biz -
to sít sák;

Fe le lõs: EDR kor mány biz tos
fel hasz ná ló szer ve ze tek fel ügye le tét 
 el lá tó miniszterek

Ha tár idõ: azon nal

b) egyet ért az zal, hogy a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Köz -
pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó sá ga az EDR mû kö dé sé hez
szük sé ges to váb bi 28 000 rá dió ter mi nál leg fel jebb 2015.
de cem ber 31. nap já ig tar tó bér le té re (üze mel te té sé re) köz -
pon to sí tott köz be szer zé si el já rást ír jon ki úgy, hogy a szer -
zõ dés 2006. évi költ ség ve té si kö te le zett ség vál la lást nem
tar tal maz hat.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
fel hasz ná ló szer ve ze tek fel ügye le tét 
 el lá tó mi nisz te rek

Ha tár idõ: azon nal, il let ve a költ ség ve tés 
 ter ve zé sé hez igazodóan

2. A 2007–2011. évi költ ség ve té sek ter ve zé se so rán az
EDR szol gál ta tás igény be vé te lé hez kap cso ló dó szol gál ta -
tá si dí jak fe de ze tét az igé nyelt ka pa ci tás ará nyá ban kell a
fel hasz ná ló szer ve ze tek fe je ze ti költ ség ve té sé ben meg ter -
vez ni.

Fe le lõs: fel hasz ná ló szer ve ze tek fel ügye le tét 
 el lá tó miniszterek

Ha tár idõ: éven te a költ ség ve té si tör vény 
 elõ ké szí té sé hez igazodóan

3. Fel kell mér ni az EDR ál tal ki vál tott rend sze rek
meg szün te té se, il let ve más célú hasz no sí tá sa út ján el ér he -
tõ meg ta ka rí tá so kat, és er rõl a Kor mányt tá jé koz tat ni kell.

Fe le lõs: EDR kor mány biz tos
Ha tár idõ: 2006. jú li us 31.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A kül ügy mi nisz ter
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
8/2006. (IV. 20.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között 
a szociális biztonságról szóló, 

Szófiában, 2005. november 30. napján aláírt
Egyezmény kihirdetésérõl szóló 

2006. évi I. törvény hatálybalépésérõl

A 2006. évi I. tör vénnyel a Ma gyar Köz löny 2006.
 január 4-i, 1. szá má ban ki hir de tett, a Ma gyar Köz tár sa ság
és a Bol gár Köz tár sa ság kö zött a szo ci á lis biz ton ság ról
szó ló, Szó fi á ban, 2005. no vem ber 30. nap ján alá írt Egyez -
mény a 38. cik ké nek (2) be kez dé se sze rint a ha tály ba lé -
pés hez szük sé ges bel sõ el já rá sok be fe je zé sé rõl szó ló ér te -
sí tés meg kül dé sé nek hó nap ját kö ve tõ har ma dik hó nap elsõ 
nap ján lép ha tály ba.
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A Ma gyar Köz tár sa ság a Bol gár Köz tár sa sá got 2006. feb -
ru ár 16-án, a Bol gár Köz tár sa ság a Ma gyar Köz tár sa sá got
2006. áp ri lis 5-én kelt dip lo má ci ai jegy zék kel az Egyez mény
38. cik ké nek (1) be kez dé se sze rint ér te sí tet te a ha tály ba lé pé -
sé hez szük sé ges bel sõ el já rá sok befejezé sérõl.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2006. évi I. tör -
vény 4. § (3) be kez dé sé vel, meg ál la pí tom, hogy a Ma gyar
Köz tár sa ság és a Bol gár Köz tár sa ság kö zött a szo ci á lis
biz ton ság ról szó ló, Szó fi á ban, 2005. no vem ber 30. nap ján
alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl szó ló 2006. évi I. tör vény
2–3. §-a 2006. jú li us 1-jén, azaz ket tõ ezer hat jú li us el se jén 
lép ha tály ba.

Dr. So mo gyi Fe renc s. k.,
kül ügy mi nisz ter

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

„Idõsbarát Önkormányzat” Díj
az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi
Minisztérium és a Belügyminisztérium gondozásában

Pályázati felhívás

Az If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ci á lis és Esély egyen lõ sé gi
Mi nisz ter és a Bel ügy mi nisz ter kö zös pá lyá za tot hir det ön -
kor mány za tok szá má ra az ed di gi te vé keny sé gük után az
„Idõs ba rát Ön kor mány zat” Díj el nye ré sé re. A pá lyáz ta tás -
sal össze füg gõ te en dõ ket az ICSSZEM Idõs ügyi Titkár -
sága vég zi.

Hát tér

Az ENSZ meg fo gal ma zá sá ban a XX. szá zad ban kö vet -
ke zett be a „hosszú élet for ra dal ma”, amely je len tõs vál to -
zá so kat ho zott az egyén és a tár sa da lom szá má ra nem ze ti
és nem zet kö zi szin te ken is. Ma gyar or szá gon 1900 és 2000 
kö zött szin te meg dup lá zó dott a szü le tés kor vár ha tó élet -
tar tam (vár ha tó élet tar tam: 1900-ban nõk: 38,2 év, fér fi ak:
36,6 év; 2000-ben nõk: 75,6 év, fér fi ak 67,1 év), s kü lön fi -
gye lem re mél tó, hogy mi lyen nagy kü lönb ség van a két
nem el ér he tõ élet ko rá ban a nõk ja vá ra. Ma gyar or szá gon
to váb bi ki hí vást je lent, hogy a ha zai idõ sek sok kal
rosszabb ál la pot ban érik meg ezt az élet sza kaszt, mint eu -
ró pai uni ós kor tár sa ik.

Az 1991-ben meg fo gal ma zott ENSZ Idõs Em be rek kel
Fog lal ko zó Alap el vek sze rint olyan idõs po li ti ká ra van
szük ség, amely az egész élet so rán biz to sít ja a füg get len sé -
get, a rész vé telt, a gon dos ko dást, az ön meg va ló sí tást és a
mél tó sá got. Ezen el vek men tén or szá gos szin tû idõs po li ti -
ka ha tá roz za meg az idõ sek ge ne rá ci ós hát rá nya i nak le -
küz dé sét, tel jes tár sa dal mi tag sá guk meg te rem té sét és
meg õr zé sét. He lyi szin ten az ön kor mány za tok te het nek a

leg töb bet az idõs la kos ság tár sa dal mi ak ti vi tá sá nak, fi zi kai 
és in tel lek tu á lis kap cso ló dá si le he tõ sé ge ik nek megõrzé -
séért.

Cél ki tû zés

Az if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á lis és esély egyen lõ sé gi
mi nisz ter és a bel ügy mi nisz ter az Idõs ba rát Ön kor mány zat 
Díj ado má nyo zá sá val azt a célt tûz te ki, hogy az ön kor -
mány za tok idõ se kért vál lalt cse lek võ fe le lõs sé gét el is mer -
je, hoz zá já rul jon a he lyi szin tû ak tív idõs po li ti ka meg erõ -
sí té sé hez, és a díj jal járó jutalommal a helyi idõsügyi
tevékenység segítéséhez.

A dí ja zás sal és a díj át adás hoz kap cso ló dó ön kor mány -
za ti kon fe ren ci á val kí ván a két mi nisz té ri um hoz zá já rul ni
ah hoz, hogy mi nél szé le sebb kör ben a he lyi po li ti ka for má -
lók fi gyel me az idõ sö dés prob lé mái felé for dul jon, és in -
téz ke dé se ik kel, prog ram ja ik kal in no va tív mó don se gít sék
elõ: az idõ sek köz élet ben való rész vé te lét, hát rá nya ik le -
küz dé sét, élet mi nõ sé gük ja ví tá sát, a bûn meg elõ zés idõs -
ügyi fel ada ta i nak tár sa dal ma sí tá sát, az idõ sek üdül te té sé -
nek hoz zá fér he tõ vé té te lét, a fo gyasz tó vé del mi ren del ke -
zé sek szé les kör ben tör té nõ meg is mer te té sét. Mind eze ket
az idõs ügyért vég zett ön kor mány za ti tevékenység
példamutatóan eredményes gyakorlatának felkutatásával,
díjazásával és közzétételével kívánják elérni a díj alapítói.

Ezen cél ki tû zé sen be lül kü lö nö sen fon tos, hogy ne csu -
pán a kü lön bö zõ tör vények és jog sza bá lyok ál tal elõ írt,
meg fe le lõ szín vo na lú el lá tá si kö te le zett sé gek nek te gyen
ele get a he lyi ön kor mány zat, ha nem a he lyi kö zös sé gek
éle té nek mi nõ sé gét szin ten tar tó, ja ví tó, az idõs ügyet szol -
gá ló rend sze re ket ki ala kí tó kez de mé nye zé sek kel él jen, il -
let ve azo kat tá mo gas sa. Ezek sok szor nem nagy be fek te -
tést igé nyel nek. Fõ ként az oda fi gye lõ, együtt mû kö dõ,
dön tés ho zói és hi va ta li mun ka, va la mint az ön kor mány za ti 
és tá mo ga tói erõ for rá sok együt te sen kel lõ hát te ret biz to sít -
hat nak az e te rü le ten való ered mé nyek el éré sé hez. Nél kü -
löz he tet len e te vé keny ség so rán az idõs em ber la kó he lyé -
hez, csa lá di kör nye ze té hez iga zo dó ügyei figye -
lembevétele, e sa já tos kö zös ség éle té nek szer ve zé se, az
idõ sek ak ti vi tá sá nak fenn tar tá sa, a kö zös sé gi ügyek be
való be vo ná sa.

Kü lö nö sen nagy hang súlyt kap a ha té kony idõs po li ti ka
ki ala kí tá sa és tá mo ga tá sa azo kon a te le pü lé se ken, ahol a
ked ve zõt len tár sa dal mi, gaz da sá gi fo lya ma tok ha tá sá ra
már most a la kos ság nagy há nya da idõs ko rú. Eze ken a te -
le pü lé se ken az ön kor mány zat alap stra té gi á já nak ré szé vé
kell vál jon az idõ se ket érin tõ kér dé sek kel való tu da tos fog -
lal ko zás.

A Dí jat pá lyá zat út ján azok a he lyi ön kor mány za tok
nyer he tik el, ame lyek a szo ci á lis gon dos ko dás kö ré be tar -
to zó kö te le zõ alap fel ada ta i kon túl:

a) ak tív te vé keny sé gük kel – kü lö nö sen a pá lyá za ti le -
he tõ sé gek ki hasz ná lá sá val – elõ se gí tik az idõsko rú ak he lyi 
szer ve ze te i nek mû kö dé sét, il let ve hoz zá já rul nak sza bad -
idõs programjaik megszervezéséhez,

b) pél da mu ta tó együtt mû kö dést ala kí ta nak ki a kis tér -
sé gük he lyi ön kor mány za ta i val, va la mint a he lyi ki sebb sé -
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gi ön kor mány za tok kal, il let ve a ci vil szer ve ze tek kel és a
la kos ság ön kén tes se gí tõ i vel az idõs ko rú ak élet vi te lé nek
ja ví tá sa ér de ké ben,

c) a he lyi köz élet be, il let ve an nak ala kí tá sá ba széles -
körûen be von ják az idõs ko rú pol gá ro kat, il let ve szer ve ze -
te i ket,

d) az a)–c) pon tok ban meg ha tá ro zot tak meg va ló sí tá sá -
val ki ala kí tot ták a he lyi idõs ba rát po li ti ka azon rend sze rét,
amely hosszú tá von biz to sít ja e te rü le ten az ered mé nyes
mû kö dést.

A dí jak és a díj át adás

A fen ti cé lok el éré sét a kö ve tke zõk kel kí ván ja el is mer ni 
a pályáztató:

1. A 6 leg jobb nak ítélt pá lya mû be nyúj tó já nak a 2006.
év Idõs ba rát Ön kor mány za ta Dí jat ado má nyoz za és dí ja -
zot tan ként 1 000 000 Ft ju ta lom ban ré sze sí ti.

2. Az Idõ sek Vi lág nap ja al kal má ból Idõs ba rát Ön kor -
mány zat kon fe ren ci át és díj át adó ün nep sé get szer vez.
A 6 leg jobb pá lya mû vön túl a Bírá ló Bizott ság ál tal pél da ér -
té kû nek mi nõ sí tett pá lya mun kák is be mu ta tás ra ke rül nek.

3. A Te le pü lé si Ön kor mány za tok Or szá gos Szö vet sé ge 
(a továb biak ban: TÖOSZ) 1 TÖOSZ kü lön dí jat ajánl fel a
Bí rá ló Bi zott ság ál tal ja va solt kis te le pü lés nek.

Ki és mi lyen mó don pá lyáz hat?

Pá lyá zók köre:
– bár mely he lyi (te le pü lé si, me gyei, ke rü le ti, fõ vá ro si)

ön kor mány zat, amennyi ben ele get tesz mind azok nak a kü -
lön bö zõ jog sza bá lyok ban elõ írt el lá tá si kö te le zett sé gek -
nek, ame lyek az idõs la kos ság ról való gon dos ko dást biz to -
sít ják, il let ve a he lyi szük ség le tek hez iga zod va eze ket az
el lá tá so kat szak ma i lag el fo gad ha tó (in no va tív) mó don he -
lyet te sí tik.

Pá lyá zat mód ja:
Pá lyáz ni írá sos pá lya mû vek be nyúj tá sá val le het, mely -

ben a pá lyá zó ön kor mány zat be mu tat ja, hogy mi lyen he lyi
rend sze rét ala kí tot ta ki az idõs ügyi ön kor mány za ti te vé -
keny ség nek. A pá lyá za ti ûr lap ban meg adott for má tum
sze rint a pá lyá zó ön kor mány zat idõs ügyi te vé keny sé gé -
nek, az ön kor mány zás so rán idõs ügy ben meg ha tá ro zó ér -
té kek nek, el vek nek, az idõs ügyi fej lesz té si el kép ze lé sek -
nek, és a már el ért ered mé nyek nek, ha tá sok nak az össze -
fog la lá sá ból ki bon ta ko zó kép be mu ta tá sa szükséges.

Fõbb ér té ke lé si szem pon tok

A pon tos ér té ke lé si szem pon tok ról és az ér té ke lés me -
ne té rõl az „Ér té ke lé si szem pont sor” címû do ku men tum ból 
tá jé ko zód hat.

Alap elv, hogy csak olyan pá lyá zó ke rül het dí ja zás ra,
amely jog sza bá lyok ban elõ írt (egész ség ügyi, szo ci á lis,
köz mû ve lõ dé si stb.) el lá tá si kö te le zett sé ge i nek ele get
tesz.

Ezen túl me nõ en azon ban az in no va tív, öt le tes, a meg lé -
võ erõ for rá so kat kre a tív mó don az idõ sek ér de ké ben fel -
hasz ná ló in téz ke dé sek; a la kos ság gal, la kos sá gi cso por -
tok kal part ne ri vi szony ban meg va ló sí tott te vé keny sé gek
be mu ta tá sát is kéri a pá lyáz ta tó.

Fon tos szem pont, hogy a pá lya mû bõl meg is mer he tõ vé
vál jon, hogy mi lyen ön kor mány zá si el vek és mi lyen kon -
cep ció(k) áll(nak) a he lyi idõs po li ti ka hát te ré ben, mi ha tá -
roz za meg az idõ sek éle tét érin tõ dön tés ho zást és dön tés -
vég re haj tást. Ugyan ak kor az ér té ke lõ bi zott ság az alap ján
hoz za meg dön té sét, hogy az ön kor mány zat hol tart az
alap el vek meg va ló sí tá sá ban, mit tett. Mi lyen kez de mé -
nye zé sek kel élt, il let ve mi lyen kez de mé nye zé se ket tá mo -
ga tott? Az ér té ke lés so rán figye lembe ve szi majd az ér té -
ke lõ bi zott ság, hogy az egyes pá lyá zó ön kor mány za tok a
ma guk szint jén, te le pü lés mé ret tõl, ren del ke zés re álló erõ -
for rá sok tól és de mog rá fi ai hely ze tük tõl füg gõ en ké pe sek
ala kí ta ni az idõ sek re oda fi gye lõ ön kor mány za ti tevé -
kenységüket.

An nak be mu ta tá sa, hogy az ön kor mány za ti te vé keny sé -
gek va ló ban po zi tív ha tás sal van nak a he lyi idõs la kos ság -
ra. A pá lyá zó ön kor mány zat az idõs la ko sok cso port ja i -
nak, il let ve az õket kép vi se lõ szer ve zõ dé sek (pl. nyug dí jas 
klu bok, egye sü le tek) vé le mé nyét is össze gez he ti a pá lyá -
zat ban. Ezt a vé le ményt ja va sol juk a pá lyá zat hoz csa tol ni
írott aján lás for má já ban, mely ben a he lyi la ko sok, ér dek -
kép vi se le tek, ci vil szer ve ze tek ja va sol ják az ön kor mány -
zat dí ja zá sát, és meg fo gal maz zák, hogy mi lyen ha tást gya -
ko rolt az ön kor mány zat te vé keny sé ge a sa ját éle tük re.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja

A pá lya mû ve ket a pá lyá za ti ûr lap ki töl té sé vel ké szít sék
el, me lyet az In ter net rõl a kö vet ke zõ cím rõl tölt het nek le:
http://www.icsszem.hu

A pá lya mû vek ma xi mum 8 ol dal ter je del mû – Ti mes
New Ro man 12-es be tû mé ret tel és szimp la sor köz zel el ké -
szí tett – (plusz mel lék le tek) nyom ta tott (vagy gé pelt) anya -
gok le het nek.

A pá lya mû vet az alá írás ra jo go sult sze mély (köz gyû lé si
el nök, pol gár mes ter) alá írá sá val 3 nyom ta tott pél dány ban
kér jük be nyúj ta ni. A pá lyá za to kat tér ti ve vénnyel pos tai
úton, a kö vet ke zõ cím re jut tas sák el:

If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ci á lis és Esély egyen lõ sé gi Mi -
nisz té ri um, Idõs ba rát Ön kor mány zat Díj Bí rá ló Bi zott ság
1054 Bu da pest, Aka dé mia u. 3.

Sze mé lye sen a pá lyá zat nem ad ha tó be!
Kér jük a bo rí té kon a „PÁLYÁZAT” szót fel tûn tet ni szí -

ves ked je nek.
Amennyi ben erre le he tõ ség van, a ké sõb bi fel dol go zás

ér de ké ben kér jük, hogy pá lyá za tát elekt ro ni ku san is jut -
tas sa el az idos ba rat@icsszem.hu cím re.

A pá lyá za tok pos tá ra adá sá nak határideje: a pá lyá za ti
fel hí vás Ma gyar Köz löny ben tör té nõ meg je le né sét kö ve tõ
30. nap 24. órá ja.

Amennyi ben a pá lyá zat tal kap cso lat ban kér dé se van,
kér jük írás ban for dul jon az aláb bi cím re: suto.te -
rez@icsszem.hu

Ko rózs La jos s. k., Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á lis bel ügy mi nisz ter

és esély egyen lõ sé gi mi nisz té ri u mi 
po li ti kai ál lam tit kár
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1. számú melléklet

„Idõsbarát Önkormányzat” Díj
az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium és a Belügyminisztérium gondozásában

Pályázati ûrlap

Pá lyá za ti
hi vat ko zá si
szám:      /2006.

A pá lyá za ti ki írás és az ér té ke lé si szem pon tok se gí tik Önt ab ban, hogy tá jé ko zód jon a pá lyáz ta tó szán dé ka i ról és ar ról, 
hogy mely te rü le tek él vez nek pri o ri tást az ér té ke lés so rán. Kér jük, eze ket a do ku men tu mo kat ala po san ta nul má nyoz za
át, mi e lõtt pá lya mû vét el ké szí te né.

A pá lyáz ta tó fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy az itt meg adot ta kon túl to váb bi in for má ci ó kat, ki egé szí té se ket kér jen a
pá lyá zó tól, amennyi ben ezt az ér té ke lé si fo lya mat során szükségesnek találja.

A pá lya mû el ké szí té se kor, kér jük, tö re ked jen a tö mör, lé nyeg re tö rõ fo gal ma zás ra. A pá lya mû össze sen ma xi mum 8 ol -
dal hosszú sá gú – Ti mes New Ro man 12-es be tû mé ret tel és szimp la sor köz zel – (+ mel lék le tek) le het. A pá lya mû ve ket
3 nyom ta tott össze fû zött pél dány ban (1 ere de ti és 2 má so lat) kell be nyúj ta ni.

A pá lyá za to kat tér ti ve vénnyel pos tai úton, a kö vet ke zõ cím re jut tas sák el: If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ci á lis és Esély -
egyen lõ sé gi Mi nisz té ri um, Idõs ba rát Ön kor mány zat Díj Bí rá ló Bi zott ság, 1054 Bu da pest, Aka dé mia u. 3.

Kér jük, a bo rí té kon a „PÁLYÁZAT” szót fel tün tet ni szí ves ked je nek.
Sze mé lye sen a pá lyá zat nem nyújt ha tó be!
Amennyi ben erre le he tõ ség van, a ké sõb bi fel dol go zás ér de ké ben kér jük, hogy pá lyá za tát elekt ro ni ku san is jut tas sa el

az idos ba rat@icsszem.hu címre.
A pá lyá za tok pos tá ra adá sá nak ha tár ide je: a Pályá za ti fel hí vás Ma gyar Köz löny ben tör té nõ meg je le né sét kö ve tõ

30. nap 24. órá ja.

Az aján lott mel lék le tek kö zül egyi ket sem kö te le zõ be nyúj ta ni a pá lyá za tok hoz, ugyan ak kor az ér té ke lés so rán fon tos
szem pon tot je lent het a pá lya mû ve ket ki egé szí tõ anya gok be mu ta tá sa. Kü lö nö sen igaz ez az idõ se ket kép vi se lõ la kos sá gi cso -
por tok tól, szer ve ze tek tõl ka pott aján lá sok ra, mely ben kér jük, hogy a tá mo ga tók ír ják le, mi ért ajánl ják ön kor mány za tu kat dí -
ja zás ra, és az ön kor mány za ti te vé keny sé gek ha tá sa it sa ját és a kép vi selt la kos sá gi cso port szem pont já ból mu tas sák be.

A pá lya mû ve el ké szí té se kor, kér jük, hogy idõs ko rú nak a 60 év fe let ti e ket tekintse.

1. A pá lyá zó ön kor mány zat ada tai és be mu ta tá sa

1.1. A pá lyá zó ön kor mány zat neve:

1.2. A pá lyá zó ön kor mány zat címe:

1.3. Az alá írás ra jo go sult neve, be osz tá sa (pol gár mes ter, köz gyû lé si el nök):

1.4. A pá lyá za ti ügyek ben el já ró kap cso lat tar tó neve és el ér he tõ sé ge
  név:
  be osz tás:
  pos ta cím:
  te le fon szám:
  fax:
  e-ma il cím:

1.5. Az ön kor mány zat ál tal kép vi selt la kos ság (te le pü lés, me gye, ke rü let) száma:

1.6. A la kos ság de mog rá fi ai hely ze te (kü lö nös te kin tet tel az idõ sö dés re):

1.7. Az idõs la kos ság gaz da sá gi, szo ci á lis hely ze te:

1.8. A pá lyá zó ál tal leg fon to sabb nak ítélt he lyi idõs ügyi prob lé mák, szük ség le tek:

Pá lyá zó ön kor mány zat:
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2. A pá lyá zó ön kor mány zat ál tal el lá tott fel ada tok

2.1. Az idõ sek éle tét érin tõ kö te le zõ el lá tá sok és szer ve zé si mód juk (szo ci á lis, egész ség ügyi, köz mû ve lõ dé si stb.)
Kér jük, so rol ja fel, hogy az Ön ön kor mány za tá nak mi lyen kö te le zõ fel ada tok nak kell ele get ten nie (el sõ sor ban az idõ -

sek éle tét köz vet le nül érin tõ fel ada to kat lis táz za). Tö mö ren mu tas sa be az el lá tás for má ját is és azt, hogy há nyan ve szik
igény be, mi lyen arányt kép vi sel nek az idõskorúak az ellátotti körben.

Kö te le zõ fel adat meg ne ve zé se
Fel adat el lát ási for ma 

és az el lá tást nyúj tó meg ne ve zé se
Igény be ve võk szá ma

(eb bõl idõs ko rú)

pl. házi se gít ség nyúj tás pl. ön kor mány za ti in téz mény mû köd -
te té sé vel, v. szak em ber önkormány -
zati al kal ma zá sá val, v. fel adat el lát ási
szer zõ dés for má já ban ci vil szer ve zet
vég zi, vagy más ön kor mány zat tal kö -
zö sen fenn tar tott in téz ménnyel (in téz -
mény neve, al kal ma zot tak szá ma,
al kal ma zá suk for má ja) stb.

rend sze re sen igény be ve võk (el lá tot -
tak) szá ma az elõ zõ év ben:
eb bõl az idõs ko rú ak szá ma:

idõ sza ko san igény be ve võk szá ma
elõ zõ év ben:
eb bõl az idõs ko rú ak szá ma:

Kér jük, bõ vít se a táb lá za tot to váb bi so rok kal, amennyi ben erre a kö te le zõ el lá tá sok be mu ta tá sá hoz szüksége van!

2.2. Az idõ sek éle tét érin tõ ön ként vál lalt fel ada tok, prog ra mok be mu ta tá sa

Ön ként vál lalt fel adat, prog ram meg ne ve zé se
Fel adat el lát ási for ma 

és az el lá tást nyúj tó meg ne ve zé se
Igény be ve võk szá ma

(eb bõl idõs ko rú)

Kér jük, bõ vít se a táb lá za tot to váb bi so rok kal, amennyi ben erre az ön ként vál lalt el lá tá sok be mu ta tá sá hoz szük sé ge van.

3. Az ön kor mány zat idõs ügyi alap el vei, kon cep ci ó ja és stra té gi á ja

3.1. Mind azok az el vek, szem pon tok, me lyek alap ve tõ en meg ha tá roz zák idõs ügy ben az ön kor mány za ti dön tés ho zást 
és a dön té sek végrehajtását.

3.2. Az ön kor mány zat idõs ügyi kon cep ci ó ja, stra té gi á ja, vagy a kap cso ló dó ága za ti stra té gi ák re le váns ré sze i nek rö -
vid be mu ta tá sa. Kér jük, tér jen ki arra is, hogy az ön kor mány za ti mû kö dést, fej lesz tést meg ha tá ro zó kon cep ci ók, straté -
giák mi kor szü let tek, és hol tartanak annak megvalósításában.

4. Az ed di gi ön kor mány za ti te vé keny sé gek idõs ügy ben

Kér jük, rö vi den mu tas sa be azo kat az elõ zõ évi ön kor mány za ti te vé keny sé ge ket, in téz ke dé se ket (dön té sek és meg va -
ló sí tá suk), ame lyek az idõs la kos ság éle tét be fo lyá sol ták, hoz zá já rul tak az idõ sek füg get len sé gé nek, tár sa dal mi rész vé te -
lé nek, ön meg va ló sí tá sá nak fenn tar tá sá hoz, ki ala kí tá sá hoz, mél tó sá got és gon dos ko dást biz to sí tot tak a la kos ság éle té -
ben. Kér jük, hogy szá mol jon be a te vé keny sé gek be mu ta tá sa kor az ön kor mány za ti sze rep vál la lás mi ként jé rõl, az együtt -
mû kö dõk rõl, a ked vez mé nye zet tek rõl, a kezdeményezõrõl és a végrehajtóról, arról, hogy a tevékenység milyen
erõforrásokat igényelt stb.

(Ezen a pon ton ne az ön kor mány za ti kö te le zõ fel ada tok el lá tá sát is mer tes se, ha nem mind azo kat a te vé keny sé ge ket,
ame lyek a fel adat el lát ást ki egé szí tik, meg ha lad ják, il let ve azok mi nõ sé gét, ered mé nyes sé gét ja vít ják, köz vet le nül re a -
gál nak a he lyi la kos ság ak tu á lis szük ség le te i re. A hosszú távú eredményes mûködés feltétételeit, dokumentumait.)

5. Az el ért ered mé nyek és az ön kor mány za ti te vé keny sé gek ha tá sa az idõ sek re, il let ve a he lyi tár sa da lom ra

Kér jük, rö vi den és össze fog la ló an szá mol jon be a fen ti te vé keny sé gek ered mé nye i rõl és hatásáról.

Pá lyá zó ön kor mány zat:
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6. Ön kor mány za ti idõs ügyi együtt mû kö dés

Az ön kor mány zat ki ket, mi lyen szer ve ze te ket te kint együtt mû kö dõ part ne ré nek idõs ügy ben? Mely sze rep lõk kel, mi -
lyen te rü le ten, mi lyen cé lok kal, mi lyen for má ban va ló sul meg ez az együttmûködés?

7. Nyi lat ko zat és alá írás

Alul írott, aki a pá lya mû vet be nyúj tó ön kor mány zat ne vé ben fe le lõs ség gel tar to zom, ki je len tem, hogy a meg adott ada -
tok és in for má ci ók a va ló ság nak megfelelnek és hitelesek.

Amennyi ben a pá lya mû vem ben le ír ta kat az Idõs ba rát Ön kor mány zat Díj Bi zott ság be mu ta tás ra ér de mes nek íté li, biz -
to sí tom az ön kor mány za to mat, kép vi se lõ együtt mû kö dõt a díj át adó ön kor mány za ti kon fe ren cia elõkészítéséhez és
megvalósításához.

Név:

Be osz tás:

Alá írás és pe csét:

Dá tum és hely:

Aján lott mel lék le tek:

1. Aján lá sok az ön kor mány zat tal együtt mû kö dõ, idõ se ket kép vi se lõ szer ve ze tek tõl az ön kor mány zat pá lya mû vé nek
támogatásához

2. [,,Va ló já ban ho gyan hat ránk és mi ért jó ne künk mind az, amit az ön kor mány za tunk tesz (kü lö nös te kin tet tel a pá -
lya mû ben be mu ta tott te vé keny sé gek re)?”]

3. Re le váns szük ség le tek fel mé ré se i nek ered mé nye

4. Kap cso ló dó ön kor mány za ti kon cep ci ók és stra té gi ák

5. Az ön kor mány za ti idõs ügyi te vé keny sé ge ket be mu ta tó anya gok, do ku men tu mok (fény ké pek, új ság cik kek, nap -
lók, meg hí vók, tá jé koz ta tó anyagok stb.)

Pá lyá zó ön kor mány zat:
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2. számú melléklet

,,Idõsbarát Önkormányzat” Díj
az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium és a Belügyminisztérium gondozásában

Értékelési szempontok

Pá lyá za ti
hi vat ko zá si
szám:       /2006. év
(A pá lyáz ta tó töl ti ki!)

1. For mai ér té ke lé si szem pon tok

No. For mai ér té ke lé si szem pon tok
A pá lya mû for mai szem pont ból meg fe lel

(Igen/Nem)

1.1. A pá lyá zó ön kor mány zat jo go sult pá lya mû be nyúj tá sá ra 
(pá lyá zói kör be be le tar to zik)

1.2. A pá lya mû ha tár idõ re a be nyúj tás he lyé re be ér ke zett

1.3. A pá lya mû vet 3 nyom ta tott pél dány ban
(1 ere de ti, 2 má so lat) be nyúj tot ták

1.4. A pá lyá zó hi ány ta la nul ki töl töt te a pá lyá za ti ûr la pot, 
és alá írá sá val hi te le sí tet te azt

1.5. A pá lyá zó ön kor mány zat pá lya mû ve alap ján ele get tesz 
az idõ sek éle tét érin tõ kö te le zõ el lá tá si fel ada ta i nak1

Meg jegy zé sek:

1 Amennyi ben a pá lyá zó ön kor mány zat nem lát ja el kö te le zõ fel ada tai va la me lyi két, de an nak he lyet te sí té sé rõl szak ma i lag el fo gad ha tó mó don gon dos ko -
dik, ak kor a pá lya mû for mai ér té ke lé sét vég zõ szak em ber az 1.5. pon tot el fo gad hat ja, dön té sét azon ban in do kol nia kell a meg jegy zés ro vat ban. Ez eset ben az
ér té ke lõ bi zott sá gi ta gok szak mai szem pont ból fe lül bí rál hat ják a for mai ér té ke lõk döntését.

Szak mai ér té ke lés re csak az a pá lya mû ke rül het, amely for mai szem pont ból el fo gad ha tó, va gyis az 1. pont ban fel so -
rolt összes szem pont nak megfelel.

Amennyi ben a pá lya mû ér té ke lé sé ben az 1.5. pon tot csak meg jegy zé sek kel fo gad ták el a for mai ér té ke lést vég zõk, a
szak mai ér té ke lõ bi zott sá gi ta gok fe lül bí rál hat ják a kö te le zõ ellátások teljesülését.

2. Tar tal mi ér té ke lé si szem pon tok

No. Tar tal mi ér té ke lé si szem pon tok Az ad ha tó pont szám A pá lya mû re adott pont szám

2.1. Az ön kor mány zat ál tal be mu ta tott de mog rá fi ai 
(idõ sö dé si) hely zet és az eb bõl adó dó he lyi 
szük ség le tek ér té ke lé se,
Mi lyen mér ték ben fi gyel a pá lyá zó az idõ sö dés 
kér dé se i re mint he lyi tár sa dal mi ki hí vás ra, mennyi re 
re le ván sak a meg fo gal ma zott szük ség le tek?

1–10 pont

2.2. A fel vál lalt ön kor mány za ti fel ada tok és el lá tá si 
for mák mennyi re il lesz ked nek a pá lyáz ta tó ál tal 
fon tos nak tar tott el vek hez és ér té kek hez? Az el lá tá sok
mennyi re il lesz ked nek a be mu ta tott szük ség le tek hez?

1–10 pont
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No. Tar tal mi ér té ke lé si szem pon tok Az ad ha tó pont szám A pá lya mû re adott pont szám

2.3. Van nak-e az ön kor mány za ti mun kát meg ha tá ro zó 
ér té kek, el vek, me lyek le he tõ vé te szik a kö vet ke ze tes 
ön kor mány za ti mun kát idõs ügyi kér dé sek ben?
Ren del ke zik-e a pá lyá zó az idõ sö dés he lyi tár sa dal mi prob -
lé má já nak or vo so lá sá hoz el kép ze lé sek kel
(kon cep ci ók, stra té gi ák re le van ci á ja)?

1–5 pont

2.4. Az idõs ügy te rü le tén be mu ta tott ön kor mány za ti 
te vé keny sé gek mennyi re il lesz ked nek a be mu ta tott 
szük ség le tek hez, és mennyi re van nak össz hang ban 
az ön kor mány za ti alap el vek kel, kon cep ci ók kal?

1–15 pont

2.5. Az idõs ügy te rü le tén be mu ta tott ön kor mány za ti 
te vé keny ség mennyi re meg ala po zott szak ma i lag, 
tar tal maz-e újí tó ele met, mennyi re szol gál hat min tá ul más
ön kor mány za tok szá má ra (szak ma i ság, 
öt le tes ség, in no vá ció)?

1–30 pont

2.6. Mennyi re ké pes part ne ri együtt mû kö dés re az 
ön kor mány zat más sze rep lõk kel az idõs ügyi 
kér dé sek ben (fel adat el lát ásá ban vagy 
te vé keny sé ge i ben meg je le nik-e az együtt mû kö dés, 
van nak-e együtt mû kö dõ part ne rei, kü lö nös te kin tet tel 
az idõs em be re ket kép vi se lõ szer ve ze tek re)?

1–15 pont

2.7. Az ön kor mány za ti te vé keny sé gek köz vet le nül 
gya ko rol nak-e ha tást az idõs la ko sok éle té re? 
Az idõ sek éle té re gya ko rolt ha tás össz hang ban van-e 
a pá lyáz ta tó és a pá lyá zó ál tal meg fo gal ma zott 
ér té kek kel?

1–15 pont

                        Össze sen: ma xi mum 100 pont

Meg jegy zé sek:

3. Az ér té ke lés me ne te

A be ér ke zõ pá lya mû vek re giszt rá lá sát, for mai ér té ke lé sét a pá lyá zat bo nyo lí tá sá ért fe le lõs szer ve ze ti egység végzi.

A pá lyá za tok tar tal mi ér té ke lé sét az Idõs ba rát Ön kor mány zat Díj Bi zott ság (a továb biak ban: Bi zott ság) vég zi, mely
5 tagú.

A Bi zott ság 2-2 tag ját a minisz te rek de le gál ják. Az if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á lis és esély egyen lõ sé gi mi nisz ter ál tal
de le gá lan dó 2 tag kö zül az egyik tag az Idõs ügyi Ta nács tag ja. A Bi zott ság el nö két a Dí jat ala pí tó minisz te rek kérik fel.

A Bi zott ság min den tag ja pon toz az ér té ke lé si szem pon tok sze rint. A ta gok ered mé nye i nek át la ga adja a pá lyá zó
végsõ pontszámát.

A leg jobb ered ményt el érõ pá lya mû vek

– ke rül nek dí ja zás ra, éven te leg alább hat,

– tar tal ma alap ján a Bi zott ság ja vas la tot tesz az Or szá gos Idõs ügyi Ön kor mány za ti Kon fe ren cia te ma ti ká já ra, mely
té ma ja vas lat alap ján az Idõs ügyi Tit kár ság szer ve zi a kon fe ren ci át, és fel ké ri a pá lyá zó kat a konferencián tevékenységük 
bemutatására.

A Bi zott ság 1 kis te le pü lést TÖOSZ kü lön díj ra ja va sol hat.
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A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának
p á l y á z a t i  f e l h í v á s a

„Magyarország külföldi megismertetése”
címmel

A pályázat kódszáma: KÜM-2006 SKTF

1. A tá mo ga tás cél ja

Ma gyar or szág ér té ke i nek kül föl dön tör té nõ meg is mer -
te té se, az or szágkép kül föl di meg íté lé sé nek ja ví tá sa
– a Kül ügy mi nisz té ri um, il let ve a ma gyar kül kép vi se le tek
te vé keny sé gé vel össze füg gõ en – kü lö nös te kin tet tel a ma -
gyar kul tú ra, tu do mány ér té ke i nek, je les sze mé lyi sé ge i nek 
és a ma gyar tör té ne lem ese mé nye i nek be mu ta tá sá ra; va la -
mint Ma gyar or szág eu ro-at lan ti te vé keny sé gé nek, sze rep -
vál la lá sá nak meg is mer te té se.

2. Tá mo ga tott te vé keny sé gi kö rök

a) A kül kép vi se le tek ál tal jól hasz no sít ha tó ide gen
nyel vû ki ál lí tá sok meg ren de zé se, ki vi te le zé se.

b) A Kül ügy mi nisz té ri um és a kül kép vi se le tek ál tal
hasz no sít ha tó ide gen nyel vû au di o vi zu á lis in for má ció hor -
do zók ké szí té se.

c) Nem zet kö zi ta nács ko zás, sze mi ná ri um vagy ren dez -
vény Ma gyar or szá gon vagy kül föl dön tör té nõ ma gas szín -
vo na lú szer ve zé se és ren de zé se.

d) A Kül ügy mi nisz té ri um te vé keny sé gé vel össze füg gõ 
ki emel ke dõ je len tõ sé gû kül föl di ese mé nyen tör té nõ rész -
vé tel, ma gas szín vo na lú, nem ke res ke del mi jellegû pro -
duk ci ó val.

Egy pá lyá zó több te vé keny sé gi kör re is be nyújt hat pá -
lyá za tot.

A fen ti ek ben meg ha tá ro zott te vé keny sé gi kö rök in ter -
ne tes for má ban tör té nõ meg va ló sí tá sát nem támogatjuk.

3. A pá lyá zók köre

Pá lyá za tot be nyújt hat nak:
a) nonpro fit szer ve ze tek: olyan mû kö dõ tár sa dal mi

szer ve zet, ala pít vány, köz ala pít vány, ezek szö vet sé ge,
köz hasz nú tár sa ság, egye sü let, amely nek cél jai össze -
egyez tet he tõ ek a pá lyá za ti ki írás cél ja i val, és ame lyet Ma -
gyar or szá gon vet tek nyil ván tar tás ba 2004. ja nu ár 1-je
elõtt,

b) pro fit ori en tált gaz dál ko dó szer ve ze tek: olyan mû kö -
dõ gaz dál ko dó szer ve zet, ame lyet 2004. ja nu ár 1-je elõtt
Ma gyar or szá gon je gyez tek be, mér leg sze rin ti ered mé nye
a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ két év mind egyi ké ben
po zi tív volt, és te vé keny sé gi kö ré ben sze re pel a meg pá lyá -
zott te vé keny ség, to váb bá vál lal ja, hogy a meg pá lyá zott
te vé keny sé get nonprofit tevékenység körében (azaz
önköltségi értéken) végzi.

Nem nyújt hat nak be pá lyá za tot:
a) po li ti kai pár tok,
b) biz to sí tó egye sü le tek,

c) egy há zak,
d) köz tes tü le tek,
e) ter mé sze tes sze mé lyek.

4. A pá lyá zat tal el nyer he tõ tá mo ga tás

4.1. A tá mo ga tás for má ja: vissza nem té rí ten dõ tá mo -
ga tás.

4.2. Az egy pá lyá zat tal el nyer he tõ tá mo ga tás alsó ha tá -
ra: 300 ezer fo rint, fel sõ ha tá ra: 5 mil lió forint.

4.3. A pá lyá zó nak min den eset ben ren del kez nie kell a
meg pá lyá zott összeg 30%-ának meg fe le lõ sa ját for rás sal.
Sa ját for rás a pá lyá zó, il let ve társ fi nan szí ro zó ál tal biz to sí -
tott sza bad pénz esz köz, amely be nem szá mít ha tó be az ál -
lam ház tar tás al rend sze re i bõl nyúj tott tá mo ga tás. A sa ját
for rás meg lé té rõl a pá lyá zó nak nyi lat koz nia kell, to váb bá
kö te les an nak össze gét bank szám la ki vo nat tal, szer zõ dés -
sel vagy hi tel ígér vén nyel (he lyi ön kor mány zat ese té ben
tes tü le ti ha tá ro zat tal) igazolni.

4.4. A tá mo ga tás össze ge ki zá ró lag ak kor hasz nál ha tó
fel az egyes költ sé gek után járó áfa ki fi ze té sé re, ha a tá mo -
ga tás sal fe de zett te vé keny ség gel kap cso lat ban a pá lyá zó
áfa le vo ná sá ra vagy visszaigénylésére nem jogosult.

4.5. A Kül ügy mi nisz té ri um elõ le get nem ad.

4.6. A tá mo ga tás:
a) nem hasz nál ha tó fel szál lí tá si és biz to sí tá si költ sé -

gek re,
b) nem hasz nál ha tó fel adó, il let ve meg bí zá si dí jak kal

vagy ho no rá ri u mok kal kap cso lat ban fel me rü lõ adók vagy
já ru lé kok meg fi ze té sé re,

c) csak a meg pá lyá zott te vé keny ség gel kap cso la tos
költ sé gek fe de zé sé re hasz nál ha tó fel,

d) nem hasz nál ha tó fel a sa ját dol go zók bér költ sé gé nek 
fe de zé sé re, szám lák kal igazoltan sem.

4.7. Már meg va ló sult te vé keny ség re nem nyújt ha tó tá -
mo ga tás. A meg pá lyá zott te vé keny ség meg va ló sí tá sá nak
kez de te a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mí tott
leg fel jebb hat van nap, be fe je zé sé nek ha tár ide je: 2007. má -
jus 1.

4.8. A tá mo ga tá si összeg fo lyó sí tá sá ra utó lag, a tá mo -
ga tott te vé keny ség tel jes meg va ló sí tá sát köve tõen ke rül
sor. Az el szá mo lás nak szám lák kal iga zol tan tar tal maz nia
kell a tá mo ga tá si összeg, a sa ját for rás és a társ fi nan szí ro -
zás fel hasz ná lá sá ról  szóló ki mu ta tást.

5. Tá mo ga tás ban ré sze sül het az a pá lyá zó:

a) aki a be nyúj tott pá lyá zat tar tal mát és ki vi te le zé sé nek 
mód ját rész le te sen ismerteti,

b) aki nek pá lyá za ti anya ga meg fe lel a ma gas szak mai,
ki vi te le zé si, mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek nek,

c) aki nek al kal mas sá ga az adott szak mai te vé keny sé gi
te rü le ten el fo ga dott szem pon tok alap ján megállapítható,

d) aki a be nyúj tott pá lyá zat le bo nyo lí tá sá ra kö te le zett -
sé get vállal,
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e) aki ko ráb bi mun ká i ról írás be li re fe ren ci ák kal ren del -
ke zik.

6. Nem nyújt ha tó tá mo ga tás azon pá lyá zó ré szé re:

a) aki csõd el já rás, fel szá mo lás, vég el szá mo lás alatt áll;
b) aki a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ há rom nap tá ri

éven be lül a költ ség ve tés al rend sze re i bõl, il le tõ leg a Kül -
ügy mi nisz té ri um fe je zet nél az egyes fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány za tok fel hasz ná lá sá nak sza bá lya i ról  szóló KüM ren -
de let ben meg ha tá ro zott cél elõ irány zat ból a tá mo ga tá si
szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé gé nek nem, vagy csak
rész ben tett ele get, il let ve a Kül ügy mi nisz té ri um mal ko -
ráb ban kö tött bár mely szer zõ dés ben fog lal ta kat meg -
szegte;

c) aki nek le járt ese dé kes sé gû adó- vagy adók mód já ra
be hajt ha tó köz tar to zá sa van;

d) aki nem ren del ke zik a 4.3. pont ban meg ha tá ro zott
mér té kû sa ját for rás sal;

e) aki pá lyá za tá ban va lót lan, meg té vesz tõ ada to kat
szol gál tat;

f) aki nem fe lel meg az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992.
évi XXXVIII. tör vény 15.  § (7)–(9) be kez dé se i ben meg ha -
tá ro zott ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok fel té te le i nek;

g) aki nem fe lel meg a je len pá lyá zat ki írá sá ban fog lalt
fel té te lek bár me lyi ké nek; va la mint

h) aki nek a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ két év ben
mér leg sze rin ti ered mé nye ne ga tív.

7. A dön tés fo lya ma ta

7.1. A pá lyá za tok el bí rá lá sa a be ér ke zé sek függ vé nyé -
ben fo lya ma to san zaj lik. A be nyúj tott pá lyá za to kat a Kül -
ügy mi nisz té ri um ille té kes mun ka bi zott sá ga bí rál ja el,
a be ér ke zést kö ve tõ ülé sén. A Kül ügy mi nisz té ri um
az ered mény rõl a dön tést köve tõen írás ban tá jé koz tat ja
a pá lyá zót. A pá lyá zat el uta sí tá sa, il let ve a pá lyá zat ered -
mé nye  miatt jog or vos lat nak he lye nincs. A pá lyá zat nyer -
te se i nek ne vét, a nyer tes pro jekt meg ne ve zé sét és a tá -
mogatás össze gét a Kül ügy mi nisz té ri um hon lap ján
(http://www.ku lugy mi nisz te ri um.hu) köz zé te szi.

7.2. Tar tal mi ér té ke lés:
a) a pá lyá zat a ki tû zött cé lok nak és tá mo gat ha tó te vé -

keny sé gek nek tör té nõ megfelelése;
b) a pá lyá zat szak mai szín vo na la, meg va ló sít ha tó sá ga;
c) pénz ügyi ér té ke lés: meg ala po zott ság, költ ség ha té -

kony ság.

7.3. Ér vény te len az a pá lyá zat:
a) amely nem fe lel meg a ki írás nak;
b) ame lyet a be adá si ha tár idõt köve tõen nyúj tot tak be;
c) ame lyet nem a meg adott ûr la pon nyúj tot tak be;
d) ame lyet nem a 3. pont ban meg ha tá ro zott jo go sult

nyúj tott be;
e) amely hi ány pót lást köve tõen sem tar tal maz za a

8. pont ban fel so rolt do ku men tu mo kat.

7.4. Hi ány pót lás nak egy al ka lom mal van he lye, ki zá ró -
lag a 8. pont ban fel so rolt do ku men tu mok te kin te té ben. A
pá lyá zó a hi ány pót lás nak – az arra vo nat ko zó fel szó lí tás
kéz hez vé te lé tõl szá mí tott – 15 na pon be lül ele get kell te -
gyen, el len ke zõ eset ben pá lyá za ta ér vény te len.

8. A pá lyá zat hoz az aláb bi do ku men tu mo kat kell csa -
tol ni

8.1. Ere de ti ben:
a) a pá lyá zó 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo na ta vagy

30 nap nál nem ré geb bi iga zo lás a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba
vé tel rõl;

b) a pá lyá zó va la mennyi szám la ve ze tõ pénz in té ze te
30 nap nál nem ré geb bi iga zo lá sa – pon tos szám la szám
meg je lö lé sé vel – a pá lyá zó bank szám lá já nak ve ze té sé rõl,
fi ze tõ ké pes sé gé rõl;

c) 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lást az adó ha tó ság tól ar -
ról, hogy köz tar to zás sal nem ren del ke zik;

d) nyi lat ko zat, va la mint meg fe le lõ iga zo lás a 4.3. pont -
ban meg je lölt sa ját for rás ren del ke zés re ál lá sá ról;

e) a pá lyá za ti fel hí vás hoz tar to zó ûr lap és a mel lék let -
ként csa tolt nyi lat ko za tok;

f) nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá zó a sa ját for rást a
meg pá lyá zott te vé keny ség meg va ló sí tá sá ra kí ván ja fel -
hasz nál ni;

g) re fe ren ci ák.

8.2. Köz jegy zõ ál tal hi te le sít ve:
a pá lyá zó kép vi se le té re jo go sult sze mély alá írá si cím -

pél dá nya (ban ki alá írá si cím pél dány nem fogadható el).

8.3. Egy sze rû má so lat ban:
a) a meg pá lyá zott te vé keny ség meg va ló sí tá sá ban részt

ve võ társ fi nan szí ro zók kal kö tött do ku men tu mo kat (meg -
ál la po dás, ha tá ro zat);

b) a pá lyá zó ha tá lyos lé te sí tõ ok ira tát;
c) pro fit ori en tált gaz dál ko dó szer ve zet nél a 2004-es és

2005-ös évi mér le gük rõl, ered ményki mu ta tá suk ról ké szí -
tett egy sze rû másolatot is.

9. Egyéb ren del ke zé sek

9.1. A tá mo ga tá si szer zõ dés ben fog lal tak tel je sí té sét és
a tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sát a Kül ügy mi -
nisz té ri um el len õr zi. A tá mo ga tás ren del te tés tõl el té rõ fel -
hasz ná lá sát a Külügyminisztérium állapítja meg.

9.2. A nyer tes pá lyá zó val a Kül ügy mi nisz té ri um az el -
szá mo lás rész le tes tar tal mi és pénz ügyi sza bá lya it tar tal -
ma zó tá mo ga tá si szer zõ dést köt. Ab ban az eset ben, ha a
nyer tes pá lyá zó nak fel ró ha tó ok ból a tá mo ga tá si szer zõ dés 
meg kö té sé re a Kül ügy mi nisz té ri um ál tal meg ha tá ro zott
ha tár idõt kö ve tõ 10 mun ka na pon belül nem kerül sor, a
támogatási döntés érvényét veszti.

9.3. A tá mo ga tás a pá lyá zott összeg nél ala cso nyabb
összeg ben is meg ál la pít ha tó. Amennyi ben a pá lyá zó az
ala cso nyabb összeg ese tén is ké pes és kész a pá lyá zat ban
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vál lal tak meg va ló sí tá sá ra, er rõl, va la mint ar ról, hogy a
meg pá lyá zott és az el nyert összeg kü lön bö ze té re vo nat ko -
zó for rás ren del ke zé sé re áll, a dön tés kéz hez vé te lét kö ve tõ 
15 na pon be lül kö te les írás ban nyi lat koz ni. A nyi lat ko zat -
hoz csa tol ni kell a mó do sí tott meg va ló sí tá si ütem ter vet és
költ ség ve tést.

9.4. A pá lyá zat be nyúj tá sá val a pá lyá zó tu do má sul ve -
szi, hogy a pro jekt le bo nyo lí tá sá nak tel jes össze gé vel leg -
ké sõbb 2007. jú ni us 30. nap já ig kö te les el szá mol ni. A ha -
tár idõ el mu lasz tá sa ese tén a pá lyá zót a tá mo ga tás nem il le -
ti meg.

9.5. A tá mo ga tá si összeg bõl fi nan szí ro zott be szer zé se -
ket ér ték ha tár tól füg gõ en a min den kor ha tá lyos köz be szer -
zé si tör vény sza bá lya i ra te kin tet tel kell meg va ló sí ta ni.

9.6. Egyéb, a pá lyá zat ban nem sza bá lyo zott kér dé sek -
ben a Pol gá ri Tör vény könyv, va la mint a Kül ügy mi nisz té -
ri um fe je zet nél az egyes fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
fel hasz ná lá sá nak sza bá lya i ról  szóló 3/2006. (IV. 3.) KüM
ren de let elõ írásait kell al kal maz ni.

10. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja, he lye és határ -
ideje

A pá lyá za tok be ér ke zé se fo lya ma tos, vég sõ ha tár ide je:
2006. szep tem ber 30.

A pá lyá za to kat ki zá ró lag pos tai úton le het be nyúj ta ni.
Re giszt rá ci ós díj nincs!

A pá lyá za tot ma gyar nyel ven, az ûr lap és az egyéb elõ írt 
do ku men tu mok csa to lá sá val kell be nyúj ta ni. Az ûr lap tar -
tal má ban nem vál toz tat ha tó meg. Bár mi ne mû vál toz ta tás a 
pá lyá zó ki zá rá sát von ja maga után. A bo rí té kon fel kell
tün tet ni a pályázat kódszámát: KÜM-2006 SKTF

A pá lyá za ti ûr lap a Kül ügy mi nisz té ri um hon lap já ról
(http://www.ku lugy mi nisz te ri um.hu) letölthetõ.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban ki egé szí tõ in for má ci ó kért
ki zá ró lag írás ban le het a Kül ügy mi nisz té ri um Saj tó, Kul -
tu rá lis és Tu do má nyos Fõ osz tá lyá nak Tit kár sá gá hoz (fax:
458-1901, e-ma il: tit kar sag.sktf@kum.hu) for dul ni.

A pá lyá za ti ûr la pot és a csa tolt do ku men tu mo kat egy
ere de ti pél dány ban, a pá lyá zó ál tal min den la pon szig nál -
tan vagy alá ír tan és egy má so la ti pél dány ban, to váb bá
elekt ro ni kus for má ban (flop py vagy CD, a 8. pont ban fel -
so rolt do ku men tu mok ki vé te lé vel) zárt bo rí ték ban kell be -
nyúj ta ni a Kül ügy mi nisz té ri um Saj tó, Kul tu rá lis és Tu do -
má nyos Fõ osz tá lyá nak Tit kár sá gá ra. (A pá lyá zó egy-egy
má so la ti pél dányt min den bõl õriz zen meg!)

A nem nyer tes pá lyá zó nak a Kül ügy mi nisz té ri um a pá -
lyá zat ere de ti pél dá nyát vissza szol gál tat ja.

Cím: Kül ügy mi nisz té ri um

Saj tó, Kul tu rá lis és Tu do má nyos Fõ osz tály Tit kár sá ga

1027 Bu da pest, Nagy Imre tér 4.
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PÁLYÁZATI ÛRLAP

(A pályázati ûrlap eredeti szövegében történõ bármilyen változtatás a pályázat automatikus kizárását 
vonja maga után!)

A) Pályázati adatok

1. A pá lyá zó szer ve zet

Tel jes név:

Rö vid név (be tû szó stb.):

Szék hely, te lep hely címe:

Cég jegy zék szám, nyil ván tar tás ba vé tel szá ma:

Adó szám:

Te le fon szám:

Fax:

E-ma il cím:

2. A pá lyá zó szer ve zet meg je lö lé se (csak egyet je löl jön be)

    nonpro fit szer ve zet              pro fit ori en tált gaz dál ko dó szer ve zet
                                



3. A pá lyá zó szer ve zet ban ki ada tai

Szám la ve ze tõ bank meg ne ve zé se:

A bank címe:

A pá lyá zó bank szám la szá ma:

4. A pá lyá zó szer ve zet kép vi se le té re jo go sult sze mély adatai

Neve:

Te le fon-/Fax szá ma:                           ................................

E-ma il:                                   alá írás

5. A pá lyá zó nak a meg pá lyá zott te vé keny ség le ve ze té sé re ki je lölt megbízottja

Neve:

Te le fon-/Fax szá ma:                           ................................

E-ma il:                                   alá írás

6. A pá lyá zó szer ve zet te vé keny sé gé nek, ál ta lá nos cél ki tû zé se i nek rövid leírása

7. A meg pá lyá zott te vé keny ség jel le ge

Könyv ki adás     Lap ki adás     Ki ál lí tás     CD-ROM     Film-DVD
                                    

nem zet kö zi ta nács ko zás  kül föl di ese mé nyen tör té nõ részvétel
                  

8. Ré sze sült-e ko ráb ban a Kül ügy mi nisz té ri um tá mo ga tá sá ban?

   igen          nem
               

9. Ré sze sült-e a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ há rom év ben az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl támogatásban?

Ha igen, ak kor mely költ ség ve té si szerv tõl, mi kor, mi lyen prog ram ra és mek ko ra összegben?

Tá mo ga tó Év Prog ram meg ne ve zé se
El nyert tá mo ga tá si összeg

brut tó HUF

                              Össze sen:
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10. A meg pá lyá zott te vé keny ség rész le tes le írá sa, üte me zé se, a szak ér tõk, szer zõk, elõ adók fel so ro lá sa
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11. A meg pá lyá zott te vé keny ség rész le tes költ ség ve té se (kü lön sze re pel tet ve az áfa összegét)

Kér jük, mu tas sa be a meg pá lyá zott te vé keny ség rész le tes költ ség ve té sét az aláb bi táb lá zat kitöltésével:

Fel hasz ná lás 
meg ne ve zé se

Rész le tez ve
Tel jes brut tó
összeg (HUF)

For rás HUF net tó + áfa

igé nyelt 
tá mo ga tá si 

összeg

pá lyá zó sa ját 
for rá sa

egyéb for rás 
(társfi nan-
szí ro zás)

ál lam ház tar tás 
al rend sze ré bõl 
ka pott egyéb 

tá mo ga tás

Sze mé lyi ki adá sok 
kül sõ mun ka tár sak*

Köz vet len költ sé gek
(szám lá val iga zol tan)*

Köz ve tett (mû kö dé si)
költ sé gek

Mind össze sen

A Kül ügy mi nisz té ri um tól tá mo ga tás ki zá ró lag a *-gal je lölt költ sé gek fi nan szí ro zá sá ra igé nyel he tõ az aláb bi ak figye -
lembe véte lével:

a) sze mé lyi ki fi ze té sek (ki zá ró lag az adott prog ram ban dol go zó kül sõ mun ka tár sak, kül sõ szak ér tõk, elõ adók nettó
dí ja zá sa),

b) köz vet len, szám lá val té te le sen iga zolt költ sé gek (szer ve zés sel, le bo nyo lí tás sal, va la mint a kom mu ni ká ci ós te vé -
keny sé gek szer ve zé sé vel, meg va ló sí tá sá val kapcsolatban felmerülõ költségek).

.................................................
    (dá tum)

.................................................
(cég sze rû alá írás)

PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT
(profitorientált pályázók részére)

1. Ki je len tem, hogy a pá lyá zat ban fog lalt ada tok, in for má ci ók és do ku men tu mok tel jes kö rû ek, va ló di ak és hitelesek.

2. Tu do má sul ve szem, hogy le járt ese dé kes sé gû köz tar to zás ese tén an nak meg fi ze té sé ig az ál ta lam kép vi selt szer ve -
ze tet tá mo ga tás nem illeti meg.

3. Tu do má sul ve szem, hogy tá mo ga tás ese tén a tá mo ga tás ked vez mé nye zett jé nek neve, a tá mo ga tás tár gya, a tá mo -
ga tás össze ge, a tá mo ga tott prog ram meg va ló sí tá si helye nyilvánosságra hozható.

4. Ki je len tem, hogy az Eu ró pai Unió tra di ci o ná lis sa ját for rá sai cí men tar to zá som nincs, vagy arra az ille té kes adó ha -
tó ság fi ze té si könnyí tést (rész let fi ze tés, fi ze té si halasztás) engedélyezett.

5. Ki je len tem, hogy az ál ta lam kép vi selt szer ve zet nek az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl fo lyó sí tott tá mo ga tás ból ere -
dõ le járt és ki nem egyen lí tett tartozása nincs.

6. Ki je len tem, hogy az ál ta lam kép vi selt szer ve zet nem áll vég el szá mo lás alatt, il let ve el le ne csõd- és fel szá mo lá si el -
já rás nincs folyamatban.

7. Tu do má sul ve szem, hogy be je len té si kö te le zett sé gem van a pá lyá zat el bí rá lá sá ig, il let ve a tá mo ga tá si szer zõ dés le -
jár tá ig, ha az ál ta lam kép vi selt szer ve zet el len felszámolási vagy csõdeljárás indul.
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8. Hoz zá já ru lok a pá lyá zat sza bály sze rû sé gé nek és a tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá nak jog sza bály ban és a 
Kül ügy mi nisz té ri um ál tal írás ban meg ha tal ma zott sze mé lyek, szervek által történõ ellenõrzéséhez.

9. Ki je len tem, hogy a nyer tes pá lyá zat meg va ló sí tá sa so rán a Kül ügy mi nisz té ri u mot mint tá mo ga tót megnevezem.

10. Ki je len tem, hogy az ál ta lam kép vi selt szer ve zet meg fe lel az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
15.  § (7)–(9) be kez dé se i ben meg ha tá ro zott ren de zett mun ka ügyi kapcsolatok feltételeinek.

11. Hoz zá já ru lok, hogy a köz tar to zá sok fi gye lem mel kí sé ré se cél já ból az ál ta lam kép vi selt szer ve zet adó szá mát, tár -
sa da lom biz to sí tá si fo lyó szám la szá mát a tá mo ga tást nyúj tó szerv és a Kincs tár fel hasz nál ja a le járt köz tar to zá sok tel je sí -
té se, il le tõ leg az adós ság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez.

12. Hoz zá já ru lok azon na li be sze dé si meg bí zás meg adá sá hoz, arra az eset re, ha a Kül ügy mi nisz té ri um a szer zõ dés tõl
el áll és a már ki fi ze tett tá mo ga tá si összeget visszaköveteli.

................................................ ..........................................
(dá tum) (cég sze rû alá írás)

PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT
(nonprofit pályázók részére)

1. Ki je len tem, hogy a pá lyá zat ban fog lalt ada tok, in for má ci ók és do ku men tu mok tel jes kö rû ek, va ló di ak és hitelesek.

2. Tu do má sul ve szem, hogy le járt ese dé kes sé gû köz tar to zás ese tén an nak meg fi ze té sé ig az ál ta lam kép vi selt szer ve -
ze tet tá mo ga tás nem illeti meg.

3. Tu do má sul ve szem, hogy tá mo ga tás ese tén a tá mo ga tás ked vez mé nye zett jé nek neve, a tá mo ga tás tár gya, a tá mo -
ga tás össze ge, a tá mo ga tott prog ram meg va ló sí tá si helye nyilvánosságra hozható.

4. Ki je len tem, hogy az Eu ró pai Unió tra di ci o ná lis sa ját for rá sai cí men tar to zá som nincs, vagy arra az ille té kes adó -
hatóság fi ze té si könnyí tést (rész let fi ze tés, fi ze té si halasztás) engedélyezett.

5. Ki je len tem, hogy az ál ta lam kép vi selt szer ve zet nek az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl fo lyó sí tott tá mo ga tás ból ere -
dõ le járt és ki nem egyen lí tett tartozása nincs.

6. Hoz zá já ru lok a pá lyá zat sza bály sze rû sé gé nek és a tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá nak jog sza bály ban és a 
Kül ügy mi nisz té ri um ál tal írás ban meg ha tal ma zott sze mé lyek, szervek által történõ ellenõrzéséhez.

7. Ki je len tem, hogy a nyer tes pá lyá zat meg va ló sí tá sa so rán a Kül ügy mi nisz té ri u mot mint tá mo ga tót megnevezem.

8. Ki je len tem, hogy az ál ta lam kép vi selt szer ve zet meg fe lel az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
15.  § (7)–(9) be kez dé se i ben meg ha tá ro zott ren de zett mun ka ügyi kapcsolatok fel té te le i nek.

9. Hoz zá já ru lok, hogy a köz tar to zá sok fi gye lem mel kí sé ré se cél já ból az ál ta lam kép vi selt szer ve zet adó szá mát, tár sa -
da lom biz to sí tá si fo lyó szám la szá mát az ÁHH, il let ve a tá mo ga tást nyúj tó szerv és a Kincs tár fel hasz nál ja a le járt köz tar -
to zá sok tel je sí té se, il le tõ leg az adós ság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez.

10. Hoz zá já ru lok azon na li be sze dé si meg bí zás meg adá sá hoz, arra az eset re, ha a Kül ügy mi nisz té ri um a szer zõ dés tõl
el áll és a már ki fi ze tett tá mo ga tá si összeget visszaköveteli.

................................................ ..........................................
(dá tum) (cég sze rû alá írás)
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NYILATKOZAT ÁFA LEVONÁSÁNAK, VISSZAIGÉNYLÉSÉNEK LEHETÕSÉGÉRÕL

Alul írott ........................................................................ mint a pá lyá za tot be nyúj tó szer ve zet kép vi se let re jo go sult
kép vi se lõ je ki je len tem, hogy a szer ve zet a tá mo ga tás sal fe de zett te vé keny sé ge (ter mék be szer zé se, szolgáltatás
igénybevétele) során

             jo go sult            nem jo go sult

(a megfelelõ válasz aláhúzandó)

az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 1992. évi LXXIV. tör vény alap ján ál ta lá nos for gal mi adó le vo ná sá ra, il let ve vissza -
igény lé sé re.

................................................ ..........................................
(dá tum) (cég sze rû alá írás)

2006/47. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3879



3880 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/47. szám

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Pulay Gyula. A szerkesztésért felelõs: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában vagy a
Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275),
illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 207 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +184 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

06.1239 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.


