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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
49/2007. (XI. 27.) EüM

rendelete

az egészségügyi szolgáltatások  nyújtásához szükséges
szakmai minimumfeltételekrõl  szóló

 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról

Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
247.  § (2) be kez dés g) pont já nak ga) és ge) al pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján, az egész ség ügyi mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben
el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok nyúj tá sá hoz szük sé -
ges szak mai mi ni mum fel té te lek rõl  szóló 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM ren de let (a továb biak ban: R.) 4.  §-ának (1) be -
kez dé se az aláb bi e)–h) pon tok kal egé szül ki:

[A 3.  §-ban fog lal ta kon túl min den 24 órá nál hosszabb
fo lya ma tos el lá tást nyúj tó egész ség ügyi szol gál ta tó nál
biz to sí ta ni kell]

„e) a be te gek ré szé re az igény sze rin ti mennyi sé gû fo -
lya dék fo gyasz tás le he tõ sé gét ál lan dó jel leg gel,

f) a nor mál és a könnyû-ve gyes ét kez te tés ben ré sze -
sü lõ be te gek szá má ra napi há rom szo ri ét ke zést, ezen be -
lül ebéd re – amennyi ben a be teg ál la po ta és te rá pi ás igé -
nye nem zár ja ki – egy nor mál és egy könnyû-ve gyes
me nü bõl tör té nõ vá lasz tás le he tõ sé gét az zal, hogy az
egyes ét ke zé sek kö te le zõ ener gia tar ta lom-el osz lá sa
35% reg ge li, 40% ebéd és 25% va cso ra,

g) az f) pont ban meg ha tá ro zott ét ke zé se ken túl na pon ta 
egy al ka lom mal kis ét ke zést,

h) a be te gek meg fe le lõ ét ke zé sé nek biz to sí tá sa ér de ké -
ben élel me zé si mun ka cso port mû kö dé sét, mely egy fõ
 dietetikus ko or di ná tor ból és az ápo lás, il let ve a gyó gyí tás
te rü le té rõl ki je lölt egy-egy sze mély bõl áll.”

(2) Az R. 4.  §-a az aláb bi (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Az (1) be kez dés f) pont ja al kal ma zá sá ban:
a) gyógy in té ze ti nor mál ét kez te tés:
a di é tát nem igény lõ gyógy in té ze ti fek võ be teg át la gos

ener gia- és táp anyag szük ség le tét fe de zõ ét kez te tés,

b) könnyû-ve gyes ét kez te tés:
kí mé lõ ét kez te tés, mely a gyógy in té ze ti fek võ be teg át -

la gos ener gia- és táp anyag szük ség le tét fe de zi, és amely -
nek ét rend je össze ál lí tá sa so rán a nyers anya gok és az étel -
ké szí té si el já rá sok ki vá lasz tá sá nál alap ve tõ szem pont az
éte lek emészt he tõ sé ge.”

2.  §

(1) E ren de let 2007. de cem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har min ca dik na pon
ha tá lyát vesz ti.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

A gazdasági és közlekedési miniszter
96/2007. (XI. 27.) GKM

rendelete

a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
egyes elõirányzatai felhasználásában, kezelésében

részfeladatokat ellátó közremûködõ 
szervezetekrõl  szóló

80/2004. (V. 18.) GKM rendelet módosításáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
24. § (9) be kez dé sé ben és a kis- és kö zép vál lal ko zá sok ról,
fej lõ dé sük tá mo ga tá sá ról  szóló 2004. évi XXXIV. tör vény 
21.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont -
já ban, va la mint az Al kot mány 37. § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a pénz ügy mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat -
kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um egyes
elõ irány za tai fel hasz ná lá sá ban, ke ze lé sé ben rész fel ada to -
kat el lá tó köz re mû kö dõ szer ve ze tek rõl  szóló 80/2004.
(V. 18.) GKM ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  § f) és
g) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ren de let ha tá lya a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz -
té ri um (a továb biak ban: mi nisz té ri um) fe je ze té hez tar -
tozó]
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„f) Kis- és kö zép vál lal ko zói cél elõ irány zat ra (a továb -
biak ban: KKC),

g) a köz úti köz le ke dés biz ton ság egyes ál la mi fel ada ta i -
nak tel je sí té sé hez kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott for -
rás ra (a továb biak ban: köz úti köz le ke dés biz ton ság egyes
ál la mi fel ada tai elõ irány zat), va la mint a kü lön jog sza bály
alap ján kép zett kör nye zet vé del mi for rás ra (a továb biak -
ban: kör nye zet vé del mi hoz zá já ru lás),”
[ter jed ki.]

(2) Az R. 1.  § l) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[A ren de let ha tá lya a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz -
té ri um (a továb biak ban: mi nisz té ri um) fe je ze té hez tar -
tozó]

,,l) Ma gyar vál lal ko zá sok tõzs dei be ve ze té sé nek tá mo -
ga tá sa elõ irány zat ra”
[ter jed ki.]

2.  §

(1) Az R. 3.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A BC, va la mint az NBC és jog elõ dei tá mo ga tá si
rend sze ré ben a tech ni kai rész fel ada to kat köz re mû kö dõ -
ként a PROMEI Mo der ni zá ci ós és Eu ro at lan ti In teg rá ci ós
Pro jekt Iro da Köz hasz nú Tár sa ság (a továb biak ban:
PROMEI Kht.), a MAG – Ma gyar Gaz da ság fej lesz té si
Köz pont Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság (a továb -
biak ban: MAG Zrt.), a Ma gyar Be fek te té si és Ke res ke de -
lem fej lesz té si Köz hasz nú Tár sa ság (a továb biak ban:
ITD-H Kht.), va la mint a Ma gyar Ál lam kincs tár lát ja el ki -
zá ró la gos jog gal.”

(2) Az R. 3.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) A MAG Zrt. el lát ja
a) az NBC-bõl és jog elõ de i bõl fi nan szí ro zott tá mo ga -

tá si rend sze rek köz re mû kö dõi fel ada ta it, ami nek ke re té -
ben el lát ja a ke ze lé sé be de le gált, a tá mo ga tá si dön té sek
elõ ké szí té sé vel, a tá mo ga tá si szer zõ dé sek és az azok hoz
kap cso ló dó biz to sí té ki szer zõ dé sek meg kö té sé vel, mó do -
sí tá sá val, fel bon tá sá val, meg szün te té sé vel, le zá rá sá val,
nyil ván tar tá sá val, adat ke ze lé sé vel, adat fel dol go zá sá val,
adat szol gál ta tá sá val kap cso la tos fel ada to kat, il let ve dönt a 
ha tás kö ré be utalt ügyek ben,

b) az NBC-bõl és jog elõ de i bõl fi nan szí ro zott tá mo ga -
tá si ki fi ze té sek ese tén a szak mai tel je sí tés és a ki fi ze tés jo -
gos sá gá ra vo nat ko zó iga zo lá si, el len õr zé si te vé keny sé get,
a kö ve te lés ke ze lés sel kap cso la tos te en dõ ket, a tá mo ga tá si
szer zõ dé sek kel össze füg gõ el len õr zé si, utó el len õr zé si,
hely szí ni el len õr zé si és záró jegy zõ köny ve zé si fel ada to -
kat, a Ma gyar Ál lam kincs tár ke ze lé sé be de le gált pá lyá za ti
rend sze rek be tar to zó tá mo ga tá si szer zõ dé sek kivételével,

c) a ke ze lé sé be de le gált, a BC, az NBC, va la mint
jog elõ dei ter hé re tör té nõ kö te le zett ség vál la lá sok pénz -
ügyi-szám vi te li fel ada ta it, ve ze ti a kö te le zett ség vál la lá -

sok nyil ván tar tá sát, el vég zi az ér vé nye sí té si, utal vá nyo -
zá si, utal vá nyo zás-el len jegy zé si, be szá mo ló ké szí té si,
adat szol gál ta tá si és adat ke ze lé si te en dõ ket a sa ját nyil -
ván tar tá sok és a töb bi köz re mû kö dõ szer ve zet ál tal szol -
gál ta tott ada tok alap ján,

d) a BC ter hé re egye di kor mány dön tés alap ján tá mo ga -
tás ban ré sze sü lõ, nem zet gaz da sá gi je len tõ sé gû be ru há zá sok
kap csán fel me rü lõ költ sé gek el szá mol ha tó sá gát iga zo ló, va -
la mint a szám la cso ma gok hoz kap cso ló dó el len õr zé si és utal -
vá nyo zá si fel ada to kat, be le ért ve a szak mai tel je sí tés re és a ki -
fi ze tés jo gos sá gá ra vo nat ko zó fel ada to kat is,

e) az ITDC-bõl – a pá lyá za ti úton – nyúj tott tá mo ga tá -
sok ese té ben a szer zõ dés kö tés sel, a szer zõ dé sek tel je sí té -
sé nek pénz ügyi el len õr zé sé vel és az el szá mol ta tás sal
össze füg gõ fel ada to kat.”

(3) Az R. 3.  § (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(8) A Ma gyar Ál lam kincs tár a ke ze lé sé be de le gált, az
NBC és jog elõ de i nek ter hé re fi nan szí ro zott pá lyá za ti tá -
mo ga tá sok kal kap cso lat ban el lát ja a szám la be fo ga dást,
azok el len õr zé sét, a szak mai tel je sí tés és a ki fi ze tés jo gos -
sá gá ra vo nat ko zó iga zo lá si te en dõ ket, a tá mo ga tá si szer -
zõ dé sek tel je sí té sé nek el len õr zé sé vel – be le ért ve a fo lya -
mat ba épí tett köz ben sõ, va la mint utó la gos és hely szí ni el -
len õr zést – kap cso la tos fel ada to kat, en nek ke re té ben fel -
ve szi a záró jegy zõ köny vet, vég re hajt ja a kö ve te lés ke ze lé -
si fel ada to kat, a tá mo ga tá si szer zõ dé sek nyil ván tar tá sát.”

3.  §

(1) Az R. 5.  § (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A KKC tá mo ga tá si rend sze ré ben a tech ni kai rész -
fel ada to kat köz re mû kö dõ ként a KAVOSZ Zárt kö rû en
 mûködõ Rész vény tár sa ság (a továb biak ban: KAVOSZ
Zrt.), a MAG Zrt., a Bu da pes ti Vál lal ko zás fej lesz té si Köz -
ala pít vány, a Hi tel ga ran cia Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész -
vény tár sa ság (a továb biak ban: Hi tel ga ran cia Zrt.), va la -
mint az Ag rár-Vál lal ko zá si Hi tel ga ran cia Ala pít vány lát ja
el ki zá ró la gos jog gal.

(2) A KAVOSZ Zrt. el lát ja a Szé che nyi Kár tya konst -
ruk ció le bo nyo lí tá sá val kap cso la tos fel ada to kat.”

(2) Az R. 5.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(4) A MAG Zrt. el lát ja
a) a KKC-ból fi nan szí ro zott tá mo ga tá si rend szer pá lyá -

zat ke ze lé si fel ada ta it, amely nek ke re té ben el lát ja a tá mo ga tá -
si dön tés elõ ké szí té sé vel, a tá mo ga tá si szer zõ dé sek és az
azok hoz kap cso ló dó biz to sí té ki szer zõ dé sek meg kö té sé vel,
mó do sí tá sá val, fel bon tá sá val, meg szün te té sé vel, nyil ván tar -
tá sá val, a szak mai tel je sí tés és a ki fi ze tés jo gos sá gá ra vo nat -
ko zó iga zo lá si fel ada tok kal, a kap cso ló dó adat szol gál ta tás -
sal, el len õr zé sek kel, a tá mo ga tá si szer zõ dé sek le zá rá sá val és
az el ál lá sok kal kap cso la tos teen dõket,
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b) a KKC ter hé re tör té nõ kö te le zett ség vál la lá sok pénz -
ügyi-szám vi te li fel ada ta it, ve ze ti a kö te le zett ség vál la lá sok 
nyil ván tar tá sát, el vég zi az ér vé nye sí té si, utal vá nyo zá si,
utal vá nyo zás-el len jegy zé si, be szá mo ló ké szí té si, adat szol -
gál ta tá si és adat ke ze lé si te en dõ ket a sa ját nyil ván tar tá sok
és a töb bi köz re mû kö dõ szer ve zet ál tal szol gál ta tott ada tok 
alapján,

c) a KKC-ból fi nan szí ro zott pénz ügyi prog ra mok
– Szé che nyi Kár tya, Mi di hi tel, Lánc híd Fak tor ing, BVK
hi tel konst ruk ció és a ga ran cia díj-tá mo ga tá si konst ruk ció – 
ese té ben az adat ke ze lé si, el len õr zé si, utal vá nyo zá si és
 koordinációs fel ada to kat.”

4.  §

Az R. 6.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6.  § (1) A Ma gyar vál lal ko zá sok tõzs dei be ve ze té sé nek 

tá mo ga tá sa elõ irány zat tá mo ga tá si rend sze ré ben a tech ni -
kai fel ada to kat köz re mû kö dõ ként a MAG Zrt. lát ja el ki zá -
ró la gos jog gal.

(2) A MAG Zrt. el lát ja
a) az elõ irány zat pá lyá zat ke ze lé si fel ada ta it, en nek ke -

re té ben vég zi a tá mo ga tá si dön tés elõ ké szí té sé vel, a tá mo -
ga tá si szer zõ dé sek és az azok hoz kap cso ló dó biz to sí té ki
szer zõ dé sek meg kö té sé vel, mó do sí tá sá val, fel bon tá sá val,
meg szün te té sé vel, nyil ván tar tá sá val, a szak mai tel je sí tés
és a ki fi ze tés jo gos sá gá ra vo nat ko zó iga zo lá si fel ada tok -
kal, a kap cso ló dó adat szol gál ta tás sal, el len õr zé sek kel, tá -
mo ga tá si szer zõ dé sek le zá rá sá val és az el ál lá sok kal kap -
cso la tos te en dõ ket,

b) az elõ irány zat ter hé re tör té nõ kö te le zett ség vál la lá -
sok pénz ügyi-szám vi te li fel ada ta it, ve ze ti a kö te le zett ség -
vál la lá sok nyil ván tar tá sát, el vég zi az ér vé nye sí té si, utal -
vá nyo zá si, utal vá nyo zás-el len jegy zé si, be szá mo ló ké szí té -
si, adat szol gál ta tá si és adat ke ze lé si te en dõ ket.”

5.  §

Az R. 7.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) A kör nye zet vé del mi hoz zá já ru lás fel hasz ná lá sá val
a KTI Kht. vég zi a köz le ke dés okoz ta lég szennye zés, a
zaj- és ta laj szennye zés csök ken té se ér de ké ben szük sé ges
mo ni tor ing fel ada to kat, a jog sza bá lyok meg ala po zá sát
szol gá ló adat gyûj tést, mé ré se ket, va la mint a kü lön bö zõ
be avat ko zá sok kör nye ze ti ha tá sa i nak elõ re becs lé sét.”

6.  §

Az R. a kö vet ke zõ 7/B.  §-sal egé szül ki:
„7/B.  § Az ITD-H Kht. a BC-bõl fi nan szí ro zott, a Kor -

mány egye di dön té se alap ján tá mo ga tás ban ré sze sü lõ be -
ru há zá sok tá mo ga tá si rend sze ré ben prog ram ke ze lé si fel -

ada to kat vé gez. En nek ke re té ben el lát ja kü lö nö sen a prog -
ram ke ze lõi, a dön tés-elõ ké szí tõi, a szer zõ dé sek meg kö té -
sé vel össze füg gõ nyil ván tar tá si és elõ re jel zé si fel ada to kat, 
a fo lya mat le zá rá si és kö ve te lés ke ze lé si te vé keny sé get, a
be ru há zá sok el len õr zé si (mo ni tor ing) fel ada ta it, va la mint
vég zi a szer zõ dé sek kel össze füg gõ adat ke ze lé si, adat fel -
dol go zá si és adat szol gál ta tá si fel ada to kat. Az ITD-H Kht.
egyes pénz ügyi fel ada tok el lá tá sá val, így kü lö nö sen a fel -
me rü lõ be ru há zá si költ sé gek el szá mol ha tó sá gát iga zo ló,
va la mint a szám la cso ma gok hoz kap cso ló dó el len õr zé si és
utal vá nyo zá si fel ada tok kal, be le ért ve a szak mai tel je sí tés -
re és a ki fi ze tés jo gos sá gá ra vo nat ko zó fel ada tok kal, a
MAG Zrt.-t bíz za meg.”

7.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály -
ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 5.  §
(5) be kez dé sé ben az „Rt.” szö veg rész he lyé be a „Zrt.” szö -
veg, 7/A. §-ában a „VTK Zrt.” szö veg rész he lyé be a
„MAG Zrt.” szö veg lép.

(3) Ha tá lyát vesz ti
a) az R. 3.  § (5)–(7) be kez dé se, 5.  § (6) be kez dé se,
b) a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um egyes elõ -

irány za tai fel hasz ná lá sá ban, ke ze lé sé ben rész fel ada to kat
el lá tó köz re mû kö dõ szer ve ze tek rõl  szóló 80/2004.
(V. 18.) GKM ren de let, va la mint a Gaz da sá gi Miniszté -
rium vál lal ko zá si cél elõ irány za ta i nak sza bá lyo zá sá ról
 szóló 1/2001. (I. 5.) GM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
128/2004. (XII. 8.) GKM ren de let,

c) a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um egyes elõ -
irány za tai fel hasz ná lá sá ban, ke ze lé sé ben rész fel ada to kat
el lá tó köz re mû kö dõ szer ve ze tek rõl  szóló 80/2004.
(V. 18.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 94/2005.
(X. 28.) GKM ren de let,

d) az ITD-H Be fek te té sösz tön zé si és ke res ke de lem fej -
lesz té si ta nács adás cél elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak és ke -
ze lé sé nek sza bá lyo zá sá ról  szóló 29/2005. (V. 5.) GKM
ren de let, va la mint a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Miniszté -
rium egyes elõ irány za tai fel hasz ná lá sá ban, ke ze lé sé ben
rész fel ada to kat el lá tó köz re mû kö dõ szer ve ze tek rõl  szóló
80/2004. (V. 18.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
84/2006. (XII. 14.) GKM ren de let 1–6.  §-a, 8. §
a)–d) pont ja,

e) a Vál lal ko zói Tá mo ga tás köz ve tí tõ Zárt kö rû en mû -
kö dõ Rész vény tár sa ság köz re mû kö dõ szer ve zet ként való
ki je lö lé sé vel kap cso lat ban szük sé ges egyes mi nisz te ri ren -
de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 94/2006. (XII. 27.) GKM ren -
de let 1–5.  §-a, 7.  § a)–b) pont ja.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1090/2007. (XI. 27.) Korm.

határozata

az új Kormányzati Negyed
létrehozásával kapcsolatos 

intézkedésekrõl  szóló 
1001/2007. (I. 16.) Korm. határozat

módosításáról

1. Az új Kor mány za ti Ne gyed lét re ho zá sá val kap cso la -
tos in téz ke dé sek rõl  szóló 1001/2007. (I. 16.) Korm. ha tá -
ro zat (a továb biak ban: H.) 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„Az új Kor mány za ti Ne gyed be ru há zás meg va ló sí tá sá -
val össze füg gõ irá nyí tá si és ko or di ná ci ós fel ada to kat a
pénz ügy mi nisz ter lát ja el.”

2. A H. 6. pont já ban „a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ 
mi nisz tert” szö veg rész he lyé be „a pénz ügy mi nisz tert”
szö veg lép.

3. A H. 7. pont já ban a „Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va -
talt ve ze tõ mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „Fe le lõs: pénz -
ügy mi nisz ter” szö veg, va la mint a „Ha tár idõ: a Bi zott ság
meg ala kí tá sá ra: 2007. feb ru ár 15.” szö veg rész he lyé be a
„Ha tár idõ: fo lya ma tos” szö veg lép.

4. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba; egy ide jû leg a ha tá lyát vesz ti a H. 4., 5. a), b) és
d) pont ja, va la mint az új Kor mány za ti Ne gyed fej lesz tés
meg va ló sí tá si és fi nan szí ro zá si konst ruk ci ó i ról és a meg -
va ló sí tás egyes kér dé se i rõl  szóló 1031/2007. (V. 11.)
Korm. ha tá ro zat 4. pont ja.

5. Ez a ha tá ro zat a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon a ha -
tá lyát vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány
1091/2007. (XI. 27.) Korm.

határozata

az örökös nélkül elhalt zsidó származású,
vallású, sérelmet szenvedett személyek után a zsidó
közösségi vagyoni igények rendezését koordináló

Tárcaközi Bizottság létrehozásáról

1. A Kor mány meg ál la pít ja, hogy a rend szer vál to zást
köve tõen a Pá ri zsi Bé ke szer zõ dés 27. cikk 1. pont já ban
fog lal tak vég re haj tá sa

a) a tu laj don vi szo nyok ren de zé se ér de ké ben, az ál lam
ál tal az ál lam pol gá rok tu laj do ná ban igaz ság ta la nul oko -
zott ká rok rész le ges kár pót lá sá ról  szóló 1991. évi XXV.
tör vény,

b) a tu laj don vi szo nyok ren de zé se ér de ké ben, az ál lam
ál tal az ál lam pol gá rok tu laj do ná ban az 1939. má jus 1-jé tõl 
1949. jú ni us 8-ig ter je dõ idõ ben al ko tott jog sza bá lyok al -
kal ma zá sá val igaz ság ta la nul oko zott ká rok rész le ges kár -
pót lá sá ról  szóló 1992. évi XXIV. tör vény,

c) az éle tük tõl és sza bad sá guk tól po li ti kai ok ból jog ta -
la nul meg fosz tot tak kár pót lá sá ról  szóló 1992. évi XXXII.
tör vény,

d) az éle tük tõl és sza bad sá guk tól po li ti kai ok ból jog ta -
la nul meg fosz tot tak kár pót lá sá ról  szóló 1992. évi XXXII.
tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi XXIX. tör vény
meg al ko tá sá val és vég re haj tá sá val – az Al kot mány bí ró ság 
16/1993. (III. 12.) AB ha tá ro za tá val is el is mer ten – tel je -
sült, az Or szág gyû lés a sze mé lyi kár pót lás le zá rá sá ról az
éle tük tõl és sza bad sá guk tól po li ti kai ok ból jog ta la nul
meg fosz tot tak kár pót lá sá ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro -
zott ha tár idõk is mé telt meg nyi tá sá ról és a kár pót lás le zá rá -
sá ról  szóló 2006. évi XLVII. tör vény el fo ga dá sá val dön -
tött.

2. A Kor mány meg ál la pít ja, hogy a Pá ri zsi Bé ke szer -
zõ dés 27. Cikk 2. pont já ban fog lal tak vég re haj tá sa a Pá ri -
zsi Bé ke szer zõ dés rõl  szóló 1947. évi XVIII. tör vény
27. Cik ke 2. pont já ban fog lal tak vég re haj tá sá ról  szóló
1997. évi X. tör vény ren del ke zé sei, va la mint az e tárgy ban 
1996. jú li us 2-án fel vett Em lé kez te tõ alap ján a Ma gyar or -
szá gi Zsi dó Örök ség Köz ala pít vány lét re ho zá sá val, il let ve 
szá má ra va gyon – in gat la nok, mu ze á lis tár gyak, kár pót lá si 
je gyek – jut ta tá sá val – az Al kot mány bí ró ság 16/1993.
(III. 12.) AB ha tá ro za tá val össz hang ban – szin tén le zárt -
nak te kint he tõ.

3. A Kor mány meg ál la pít ja, hogy a Pá ri zsi Bé ke szer -
zõ dés rõl  szóló 1947. évi XVIII. tör vény 27. Cik ke 2. pont -
já ban fog lal tak vég re haj tá sá ról  szóló 1997. évi X. tör vény
vég re haj tá sa fo lya mat ban van, az zal össze füg gés ben a jö -
võ ben a Ma gyar or szá gi Zsi dó Örök ség Köz ala pít vány szá -
má ra to váb bi va gyon át adás ra ke rül sor.

4. A Kor mány az örö kös nél kül el halt zsi dó szár ma zá -
sú, val lá sú, sé rel met szen ve dett sze mé lyek után a zsi dó kö -
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zös sé gek va gyo ni igé nye i nek ren de zé sé vel kap cso la tos
fel ada tok szak mai elõ ké szí té se és ko or di ná lá sa ér de ké ben
a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006.
évi LVII. tör vény 25.  §-a alap ján lét re hoz za az örö kös nél -
kül el halt zsi dó szár ma zá sú, val lá sú, sé rel met szen ve dett
sze mé lyek után a zsi dó kö zös sé gi va gyo ni igé nyek fel tá rá -
sát és ren de zé sét ko or di ná ló Tár ca kö zi Bi zott sá got
(a továb biak ban: Bi zott ság).

5. A Bi zott ság el nö ke az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz -
ter.

6. A Bi zott ság tag jai
kor mány za ti ol dal ról
a) az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter,
b) a kül ügy mi nisz ter,
c) a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter,
d) a pénz ügy mi nisz ter,
e) a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter,
a zsi dó kö zös sé gek ol da lá ról
f) az ér dek kép vi se le tük el lá tá sá ra hi va tott szer ve ze tek

ál tal ki je lölt, a kor mány ol da li ta gok kal – ide ért ve a Bi zott -
ság el nö két is – meg egye zõ szá mú kép vi se lõ,

va la mint ta nács ko zá si jog gal
g) a Ma gyar Nem ze ti Bank kép vi se lõ je.

7. A kor mány ol da li kép vi se lõk he lyett – aka dá lyoz ta -
tá suk ese tén – meg ha tal ma zás alap ján arra ki je lölt más
sze mély is el jár hat.

8. A Kor mány ál tal de le gált ta gok mun ká ját a Bi zott ság 
el nö ke, a zsi dó szer ve ze tek ál tal de le gált ta gok mun ká ját
az élet vi tel sze rû en Ma gyar or szá gon tar tóz ko dó de le gá ció -
ve ze tõ ko or di nál ja.

9. A Bi zott ság fel ada ta
a) az örö kös nél kül el halt zsi dó szár ma zá sú, val lá sú,

sé rel met szen ve dett sze mé lyek után a zsi dó kö zös sé gek
va gyo ni igé nye i vel össze füg gõ kér dé sek meg vi ta tá sa;

b) a zsi dó kö zös ség va gyo ni igé nye i nek tel je sí té sé vel
kap cso la tos le vél tá ri ku ta tás kor mány za ti ko or di ná lá sa;

c) az a)–b) pon tok ban fog lalt te vé keny sé gek nyo mán
elõ állt ja vas la tok ki dol go zá sa és egyez te té se a Ma gyar or -
szá gi Zsi dó Örök ség Köz ala pít vánnyal a 10. pont ban ne -
ve sí tett je len tés elõ ké szí té se ér de ké ben.

10. A Bi zott ság mun ká já ról je len tést ké szít a Kor -
mány nak.

11. A Bi zott ság fel ada tai el lá tá sá ra az ügy rend jé ben
meg ha tá ro zott mó don al bi zott sá go kat hoz hat lét re. Az al -
bi zott ság el nö ke és tag jai a Bi zott ság tag jai kö zül ke rül nek 
meg vá lasz tás ra. Az al bi zott ság fel ál lí tá sa után maga ál la -
pít ja meg és fo gad ja el ügy rend jét. Az al bi zott ság te vé -
keny sé gé rõl a Bi zott ság so ron kö vet ke zõ ülé sén be szá mol.

12. A Bi zott ság fel ada ta i val és mû kö dé sé vel kap cso la -
tos szer ve zé si és ad mi niszt ra tív fel ada to kat az Ok ta tá si és
Kul tu rá lis Mi nisz té ri um lát ja el.

13. A Bi zott ság ne gyed éven te ülé se zik. A so ron kö vet -
ke zõ ülés idõ pont ját az el nök a Bi zott ság elõ zõ ülé sén köz -
li. In do kolt eset ben a Bi zott ság el nö ke rend kí vü li ülést
hív hat össze. Az el nök kö te les a rend kí vü li ülést össze hív -
ni, amennyi ben azt a kor mány ol da li ta gok bár me lyi ke,
 illetve a zsi dó szer ve ze tek ál tal de le gált ta gok de le gá ció -
ve ze tõ je kez de mé nye zi.

14. Az ülé sek na pi ren di pont ja i ra a kor mány ol da li ta -
gok bár me lyi ke, il let ve a zsi dó szer ve ze tek ál tal de le gált
ta gok de le gá ció ve ze tõ je a na pi rend ki kül dé sé re ren del ke -
zés re álló, a 16. pont ban meg je lölt ha tár idõ le jár tát meg -
elõ zõ ötö dik mun ka na pig írás ban te het ja vas la tot. A
13. pont ban sza bá lyo zott rend kí vü li ülés re tör té nõ ja vas -
lat té tel ese tén a ja va solt na pi ren di pon tok meg ne ve zé se a
Bi zott ság össze hí vá sá ra tett ja vas lat tal együtt tör té nik.

15. A Bi zott ság el nö ke a 14. pont alap ján be ér ke zett
na pi ren di ja vas la to kat fel tün te ti az ülés ter ve zett na pi rend -
jén, rend kí vü li ülés össze hí vá sa ese tén ki je lö li az ülés idõ -
pont ját, és gon dos ko dik a Bi zott ság tag ja i nak a 16. pont
sza bá lyai sze rint tör té nõ meg hí vá sá ról.

16. A Bi zott ság ülé sét az ülés nap ját leg alább ti zen öt
mun ka nap pal meg elõ zõ en a Bi zott ság tag ja i nak ki kül dött
meg hí vó út ján kell össze hív ni. A meg hí vó tar tal maz za az
ülés he lyét és ide jét, és az ülés ter ve zett na pi ren di pont ja i -
nak meg ne ve zé sét. A meg hí vó mel lék le te tar tal maz za az
ülés ter ve zett na pi rend jé hez kap cso ló dó do ku men tu mo -
kat.

17. A Bi zott ság ha tá ro zat ké pes, ha azon az el nök és a
zsi dó szer ve ze tek ál tal de le gált ta gok de le gá ció ve ze tõ je
je len van.

18. A Bi zott ság a meg hí vó ban sze rep lõ na pi ren di pon -
tok meg tár gya lá sá ról, a 11. pont sze rin ti al bi zott sá gok lét -
re ho zá sá ról, a 10. pont sze rin ti je len tés el fo ga dá sá ról, va -
la mint min den más dön tést igény lõ kér dés ben – a ta gok ál -
tal elõ ze tesen írás ban meg tett, il let ve az ülé sen szó ban is -
mer te tett ál lás pon tok meg vi ta tá sát köve tõen – sza va zás sal
dönt. A Bi zott ság dön té se i ben a kor mány za ti ol dal nak és a
zsi dó kö zös sé gek ol da lá nak egy-egy sza va za ta van, ame -
lyet a kor mány za ti ol dal ese té ben az el nök, a zsi dó szer ve -
ze tek ese té ben a de le gá ció ve ze tõ kö zöl.

19. A Bi zott ság ülé se i rõl jegy zõ könyv ké szül, ame lyet
az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um nak az el nök ál tal
ki je lölt, és a Bi zott ság adott ülé sen részt vett mun ka tár sa ír
alá. Az alá írt em lé kez te tõt az ülést kö ve tõ ti zen öt mun ka -
na pon be lül a Bi zott ság tag jai ré szé re meg kell kül de ni.

20. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának
p á l y á z a t i  f e l h í v á s a

civil szervezetek nemzetközi fejlesztési
együttmûködési projektjeinek támogatására

Pályázat kódszáma: KÜM-2007-NEFE NGO pályázat

A Ma gyar Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u ma (KÜM) a
2007. évi Nem zet kö zi Fej lesz té si Együtt mû kö dé si
(NEFE) prog ram ke re té ben pá lyá za ti fel hí vást tesz köz zé
ci vil szer ve ze tek NEFE prog ram ja i nak tá mo ga tá sá ra.

1. Pá lyá zat az aláb bi re lá ci ók1 va la me lyi két érin tõ en a
ma gyar NEFE prog ram2 aláb bi ki emelt te rü le te i re nyújt ha -
tó be:

1.1. Kül föl dön meg valósítandó prog ra mok

1.1.1. Re lá ci ók:
a) Szer bia
b) Mon te neg ró
c) Bosz nia-Her ceg ovi na
d) Ma ce dó nia
e) Mol do va
f) Uk raj na
g) Kir gi zisz tán
h) Kam bo dzsa
i) La osz
j) Vi et nam
k) Mon gó lia
l) Eti ó pia
m) Je men
n) Pa lesz tin Ha tó ság

1.1.2. Cél te rü let:
a) Jó kor mány zást szol gá ló fej lesz tés
b) Kul tú ra, ok ta tás, tu do mány
c) Víz gaz dál ko dás
d) Me zõ gaz da ság (nö vény ter mesz tés, ál lat te nyész tés,

ha lá szat/hal te nyész tés)

1.2. Ma gyar or szá gon meg valósítandó prog ra mok

1.2.1. Cél or szág: Ma gyar or szág

1.2.2. Cél te rü let: Tár sa dal mi tu da tos ság nö ve lé se

1 Re lá ci ók alatt az adott or szá gok, il let ve a Pa lesz tin Ha tó ság ál tal el len -
õr zött te rü let ér ten dõ.

2 A ma gyar nem zet kö zi fej lesz té si együtt mû kö dé si po li ti ka le írá sa el ér -
he tõ az aláb bi cí men: http://www.ku lugy mi nisz te ri um.hu/kum/hu/bal/Kul -
po li ti kank/Nem zet ko zi_fej lesz tes/nemz_fejl/ta je koz ta tok.htm

2. A pá lyá zók köre

2.1. Pá lyá za tot nyújt hat be az 1/2007. (III. 29.) KüM
ren de let 2.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ci vil szer ve -
zet, ame lyet Ma gyar or szá gon a bí ró ság a pá lyá zat ki írá sa
elõtt leg alább két év vel nyil ván tar tás ba vett, és az alap sza -
bá lyuk nak, ala pí tó ok ira tuk nak meg fe le lõ te vé keny sé get
tény le ge sen foly tat ták.

2.2. Nem nyújt hat be pá lyá za tot:
a) párt,
b) egy ház,
c) or szá gos sport ági szak szö vet ség,
d) ka ma ra,
e) köz tes tü let,
f) egye sü lés,
g) köz ala pít vány,
h) biz to sí tó egye sü let,
i) mun ka vál la lói ér dek kép vi se le ti szerv,
j) mun kál ta tói ér dek kép vi se le ti szerv,
k) olyan jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség gel nem

ren del ke zõ tár sa ság, amely nek ve ze tõ vagy fel ügye lõ szer -
vé ben a mi nisz té ri um va la mely köz tiszt vi se lõ je, mun ka -
vál la ló ja, va la mint ezek kö ze li hoz zá tar to zó ja köz re mû kö -
dik, il let ve amely nek tag ja a mi nisz té ri um va la mely köz -
tiszt vi se lõ je, mun ka vál la ló ja, va la mint ezek kö ze li hoz zá -
tar to zó ja.

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

a) rö vid, leg fel jebb 1300 ka rak ter ter je del mû össze -
fog la lót a meg valósítani kí vánt prog ram ról, amely tar -
tal maz za:

– a prog ram cél ját, cél cso port ját,
– a prog ram il lesz ke dé sét a re lá ció fej lesz té si pri o ri tá -

sa i hoz és a ma gyar NEFE pri o ri tá sok hoz (ok ta tá si prog ra -
mok ese tén a ter ve zett pro jek tek meg valósításához kö tõ dõ
tan fo lya mok, sze mi ná ri u mok, kép zé sek tar tal mát és váz la -
tát is is mer tet ni kell),

– a cél el éré sé hez szük sé ges te vé keny sé gek be mu ta tá -
sát, a prog ram át fo gó cél ja it és konk rét cél ki tû zé se it,

– a prog ram ered mé nye it és ha tá sa it a meg valósítás
utá ni fenn tart ha tó sá gá ra,

– a pá lyá zó és a prog ram ban részt vevõ part ner szer ve -
zet szak mai fel ké szült sé gé nek be mu ta tá sát,

b) Pá lyá za ti el len õr zõ lis ta (I. mel lék let),
c) Pá lyá za ti adat lap (II. mel lék let),
d) Adat lap (III. vagy IV. mel lék let),
e) Lo gi kai ke ret mát rix (V. mel lék let),
f) Pá lyá zói nyi lat ko zat (VI. mel lék let),
g) Rész le tes té te les költ ség ve tés (VII. mel lék let),
h) a pá lyá zó prog ram ve ze tõ jé nek szak mai ön élet raj zát,
i) a lo gi kai ke ret mát rix ki fej té sét (mun ka terv).

4. A tá mo ga tás ra ren del ke zés re álló ke ret: 140 mil lió
fo rint, amely a Kül ügy mi nisz té ri um költ ség ve té si elõ -
irány za tán ren del ke zés re áll.
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5. A tá mo ga tás for má ja: vissza nem té rí ten dõ tá mo -
ga tás.

Az egy pá lyá zat ban, egy pá lyá zó ál tal igé nyel he tõ tá -
mo ga tás leg ki sebb össze ge:

– az 1.1. ese té ben 10 mil lió fo rint,
– az 1.2. ese té ben 5 mil lió fo rint.
Az egy pá lyá zat ban, egy pá lyá zó ál tal igé nyel he tõ tá -

mo ga tás leg ma ga sabb össze ge min den cél te rü let ese té ben
20 mil lió fo rint.

Egy pá lyá zó több pá lyá za tot is be nyújt hat, azon ban leg -
fel jebb 1 pá lyá za tá val nyer het tá mo ga tást.

6. A tá mo ga tás fel hasz ná lá sa: a nyer tes pá lyá zók tá -
mo ga tást leg ko ráb ban 2008. feb ru ár 15-étõl el kez dett és
leg ké sõbb 2008. de cem ber 31-ig meg valósuló prog ra mok -
hoz kap hat nak. 2008. feb ru ár 15. elõtt meg kez dett vagy
meg valósult prog ram ra nem nyújt ha tó tá mo ga tás.

7. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja

A pá lyá za to kat a Kül ügy mi nisz té ri um Nem zet kö zi Fej -
lesz té si Együtt mû kö dé si, Gaz da ság- és Tu do mány dip lo -
má ci ai Fõ osz tá lya ré szé re (1027 Bu da pest, Nagy Imre
tér 4.) kell aján lott kül de mény ként pos tai úton el jut tat ni.

8. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2007. de cem -
ber 17., 14 óra.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak idõ pont ja meg egye zik a pos -
tai bé lyeg zõ dá tu má val.

HIÁNYPÓTLÁSNAK ÉS A HATÁRIDÕ ELMU -
LASZ TÁSA MIATT IGAZOLÁSNAK HELYE NINCS!

A pá lyá za tot és va la mennyi, a pá lyá za ti fel hí vás ban elõ -
írt do ku men tu mot ma gyar nyel ven, két pél dány ban (egy
ere de ti és egy má so la ti), min den ol da lon szig nál tan vagy
alá ír tan és egy pél dány ban elekt ro ni kus (CD vagy flop py)
for má ban, zárt bo rí ték ban, kód szám mal el lát va a Kül ügy -
mi nisz té ri um Nem zet kö zi Fej lesz té si Együtt mû kö dé si,
Gaz da ság- és Tu do mány dip lo má ci ai Fõ osz tá lya ré szé re
(1027 Bu da pest, Nagy Imre tér 4.) aján lott kül de mény ként
pos tai úton kell be nyúj ta ni. A pá lyá za to kat oly mó don kell
össze fûz ni, hogy az egyes la po kat ron cso lás nél kül szét vá -
lasz ta ni ne le hes sen.

9. A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak szem pont jai

a) Re le van cia:
A pro jekt il lesz ke dik a cél or szág fej lesz té si pri o ri tá sa i -

hoz és a ma gyar NEFE pri o ri tá sok hoz, to váb bá meg fe lel a
pá lyá za ti fel hí vás ban meg fo gal ma zott konk rét kö ve tel mé -
nyek nek.

b) Ha té kony ság:
A cél el éré sé hez szük sé ges meg fe le lõ te vé keny sé gek

ki vá lasz tá sa. A pro jekt át fo gó cél jai és konk rét cél ki tû zé -
sei vi lá go san rög zí tet tek és re á li sak, a ter ve zett te vé keny -
sé gek nagy  valószínûséggel elõ se gí tik azok el éré sét.

c) Költ ség ha té kony ság:

A cél el éré sé hez szük sé ges te vé keny sé gek meg fe le lõ el -
vég zé se. A pro jekt a ren del ke zés re álló erõ for rá sok fel -
hasz ná lá sá val, a ter ve zett te vé keny sé gek vég re haj tá sa ré -
vén el éri a kí vánt ered mé nye ket.

d) Fenn tart ha tó ság:
A pro jekt ered mé nyei és ha tá sai a pro jekt be fe je zé se

után is fenn ma rad nak.
e) Szer ve zet és irá nyí tás:
A pá lyá zó és a pro jekt ben részt ve võ part ner szer ve ze -

tei szak mai fel ké szült sé ge meg fe le lõ, a mun ka tár sak kö -
zöt ti mun ka meg osz tás fel ada ta ik vég re haj tá sa so rán
egy ér tel mû.

10. Tá jé koz ta tás

A pá lyá za ti fel hí vás sal kap cso lat ban to váb bi tá jé koz ta -
tást a Kül ügy mi nisz té ri um ad, ki zá ró lag írás ban. E-ma il -
ben: tit kar sag.nfe@kum.hu, vagy fa xon: 06 (1) 458-1127.

A Kül ügy misz té ri um fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy a 
pá lyá za ti fel hí vást a be ér ke zé si ha tár idõ elõtt vissza von ja.

A pá lyá za ti fel hí vás, a pá lyá za ti út mu ta tó és an nak mel -
lék le tei le tölt he tõk a Kül ügy mi nisz té ri um hon lap já ról
(www.ku lugy mi nisz te ri um.hu).

Je len pá lyá za ti fel hí vás el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zi a 
pá lyá za ti út mu ta tó és an nak mel lék le tei (a továb biak ban
együt te sen: pá lyá za ti fel hí vás). Ezek együt te sen tar tal -
maz zák a pá lyá zat hoz szük sé ges va la mennyi fel té telt. A
pá lyá za ti fel hí vás ban nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a jog -
sza bály mu ta tó ban sze rep lõ jog sza bá lyok az irány adó ak.

Útmutató
a pályázat elkészítéséhez és benyújtásához

A pályázat kódszáma: KÜM-2007-NEFE NGO

1. A pá lyá zat könnyebb ke zel he tõ sé ge és át te kint he tõ -
sé ge ér de ké ben az I. mel lék let: Pá lyá za ti el len õr zõ lis tán
fel so rolt do ku men tu mo kat az ott meg ha tá ro zott sor rend -
ben kell be nyúj ta ni. A pá lyá zat elsõ lap ja a fe dõ lap, ame -
lyen a kö vet ke zõ in for má ci ó kat kell fel tün tet ni:

1. pá lyá zó neve és címe,
2. kap cso lat tar tó sze mély neve, te le fon- és te le fax szá -

ma,
3. pá lyá zat kód szá ma (KÜM-2007-NEFE NGO),
4. pá lyá za ti téma vagy té mák meg ne ve zé se,
5. ,,ere de ti” vagy „má so lat” fel irat.
Az aján lat má so dik lap ja a tar ta lom jegy zék, amely ol -

dal szá mok kal tün te ti fel a be csa tolt do ku men tu mok he lyét
az anyag ban. Ezt kö ve ti az összes töb bi do ku men tum.

Pá lyá zó nak a pá lyá za tot és an nak min den mel lék le tét
2 be kö tött pél dány ban (egy ere de ti és egy má so lat) ma gyar 
nyel ven kell el ké szí te nie. Amennyi ben a pél dá nyok kö zött 
el té rés van, az ere de ti pél dány az irány adó.

A pá lyá za tot elekt ro ni kus for má ban (flop py vagy CD)
is be kell nyúj ta ni.
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A pá lyá zat ere de ti és má so la ti pél dá nya it gé pel ve,
nyom tat va vagy el tá vo lít ha tat lan tin tá val írva kell be ad ni
az aján lat te võ vagy más alá írás ra jo go sult kép vi se lõ alá írá -
sá val. Utób bi eset ben a meg ha tal ma zás ere de ti pél dá nyát
az aján lat hoz csa tol ni kell.

A pá lyá zat és ki töl tött mel lék le te i nek min den lap ját a
pá lyá za tot alá író sze mély nek vagy sze mé lyek nek a kéz je -
gyük kel kell el lát ni uk. Amennyi ben az aján lat ron cso lás -
men te sen nem bont ha tó mó don ke rült kö tés re és az összes
lap szá mo zott, ak kor elég sé ges csak az elsõ és utol só lap
szig ná lá sa.

A pá lyá zat ban nem le het nek köz be ik ta tá sok, tör lé sek
vagy át írá sok, ki vé ve a pá lyá zó ál tal tett hi ba ki iga zí tá so -
kat, mely eset ben az ilyen ki iga zí tá so kat a pá lyá za tot alá -
író sze mély nek/sze mé lyek nek vagy meg ha tal ma zott juk -
nak a kéz je gyük kel kell el lát ni uk.

2. A pá lyá zat le zá rá sa, je lö lé se és be nyúj tá sa

A pá lyá zó nak a pá lyá zat ere de ti és má so la ti pél dá nyát
egy kö zös bo rí ték ban kell le zár ni uk.

A bo rí té kon fel kell tün tet ni:
a) a kö vet ke zõ cí met: Kül ügy mi nisz té ri um – 1027 Bu -

da pest, Nagy Imre tér 4.; NEFE-GTF Tit kár ság;
b) a pá lyá zat kód szá mát, a pá lyá zó cég be jegy zé si ok -

má nyok ban sze rep lõ ne vét és szék he lyét;
c) a bo rí té kon fel kell tün tet ni to váb bá, hogy „Bon tá si

ha tár idõ (2007. de cem ber 17., 14.00 óra) elõtt nem bont ha -
tó fel”.

Amennyi ben a bo rí ték nincs le zár va és meg fe le lõ je lö -
lés sel el lát va, a Kül ügy mi nisz té ri um nem vál lal fe le lõs sé -
get a pá lyá zat el irá nyí tá sá ért vagy idõ elõt ti fel bon tá sá ért.

3. Ér vény te len az a pá lyá zat:

a) ame lyet fel hí vás ban meg ha tá ro zott be adá si ha tár idõ
le jár ta után nyúj tot tak be,

b) ame lyet nem az arra jo go sult nyúj tott be,
c) ame lyet nem a meg adott cím re nyúj tot tak be,
d) amely hez nem csa tol ták az elõ írt do ku men tu mo kat

(hi á nyos pá lyá zat),
e) amely nem fe lel meg a for mai kö ve tel mé nyek nek,
f) amely nem fe lel meg a pá lyá za ti fel hí vás ban fog lal -

tak nak.

4. Nem ré sze sül het tá mo ga tás ban az a pá lyá zó:

a) amely a pá lyá za tá ban meg té vesz tõ vagy  valótlan
ada tot szol gál ta tott,

b) amely ko ráb bi pá lyá za tá ban meg té vesz tõ vagy
 valótlan ada tot szol gál ta tott,

c) amely ko ráb ban a Kül ügy mi nisz té ri um tól ka pott tá -
mo ga tást a vo nat ko zó tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg je lölt
cél tól rész ben vagy egé szé ben el té rõ en hasz nál ta fel,

d) amely ko ráb ban a Kül ügy mi nisz té ri um mal kö tött
szer zõ dés ben fog lalt fel té te le ket meg szeg te, vagy a Kül -
ügy mi nisz té ri um mal szem ben fenn ál ló szer zõ dé ses kö te -
le zett sé gét nem tel je sí tet te,

e) amely nek le járt ese dé kes sé gû köz tar to zá sa áll fenn,

f) amely nem fe lel meg a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha -
tá ro zott kö ve tel mé nyek nek.

5. Sa ját for rás

A pá lyá zó nak min den eset ben ren del kez nie kell pénz -
ben vagy ter mé szet ben a pro jekt tel jes be ke rü lé si költ sé ge
10%-ának meg fe le lõ mér té kû sa ját for rás sal. Sa ját for rás
ki zá ró lag a pá lyá zó ál tal biz to sí tott for rás, 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. Min den, a pro jekt meg valósításához ezen fe lül
ren del ke zés re álló for rás társ fi nan szí ro zás nak mi nõ sül. A
sa ját for rás meg lé té rõl a pá lyá zó nak nyi lat koz nia kell, va -
la mint an nak pon tos össze gét bank szám la ki vo nat tal, hi tel -
ígér vén nyel, szer zõ dés sel vagy más meg fe le lõ mó don iga -
zol nia kell. Az eset le ges társ fi nan szí ro zás do ku men tu ma it
a pá lyá zat hoz csa tol ni kell.

6. Elõ leg

A pá lyá zó ké rel mé re – az 1/2007. (III. 29.) KüM ren de -
let tel össz hang ban – a Kül ügy mi nisz té ri um elõ le get ki zá -
ró lag rend kí vül in do kolt eset ben és a fel hasz ná lás ra vo nat -
ko zó pon tos in dok lás alap ján (II.  mel lék let erre vo nat ko zó 
pont ja), a tá mo ga tá si összeg 25%-áig fo lyó sít. Elõ leg
igény lé se ese tén a tá mo ga tás fenn ma ra dó ré sze csak ak kor
fo lyó sít ha tó, ha a pá lyá zó a sa ját for rás adott üte me zés sze -
rin ti össze gét iga zol tan fel hasz nál ta, és el szá molt az elõ -
leg gel. Elõ leg igény lé se ese tén an nak pon tos össze gét a té -
te les költ ség ve tés ben kell fel tün tet ni, rész le tes in do ko lá sát 
pe dig a költ ség ve tés hez csa tolt kü lön la pon kell mellé -
kelni.

7. A tá mo ga tá si összeg fo lyó sí tá sa

A tá mo ga tá si összeg fo lyó sí tá sa (a szer zõ dés ben meg -
ha tá ro zott tá mo ga tá si idõ szak alatt fel me rült szám lák kal
iga zol tan, szak mai és pénz ügyi be szá mo ló alap ján, azok
el fo ga dá sát köve tõen), a pro jekt meg valósítási és fi nan szí -
ro zá si ütem ter vé nek meg fele lõen, az ütem terv sze rin ti
min den ko ri sza kasz le zá rá sát kö ve tõ 30 mun ka na pon be -
lül, utó la gos el szá mo lás sal tör té nik.

8. A tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak fel té te lei

a) A tá mo ga tás 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.

b) 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, amennyi ben
a pá lyá zó a tá mo ga tás sal fe de zett te vé keny sé gé vel kap -
cso lat ban áfa le vo ná sá ra vagy an nak vissza igény lé sé re
nem jo go sult.
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c) A tá mo ga tás össze ge nem hasz nál ha tó fel:
– köz tar to zás tör lesz té sé re vagy más jel le gû adó ki fi ze -

té sé re,
– meg bí zá si dí jak kal vagy ho no rá ri u mok kal kap cso lat -

ban fel me rü lõ más adók vagy já ru lé kok ki fi ze té sé re.
d) A tá mo ga tá si összeg bõl fi nan szí ro zott be szer zé se ket 

a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény ben
fog lal tak sze rint kell meg valósítani.

A pá lyá zó nak a pá lyá za tá hoz csa tol nia kell a pro jekt
meg valósításában részt ve võ társ fi nan szí ro zók kal kö tött
meg ál la po dá sok ere de ti pél dá nya it, vagy an nak hi te le sí tett 
má so la tát.

9. A tá mo ga tás a pá lyá zott összeg nél ala cso nyabb mér -
ték ben is meg ál la pít ha tó. Eb ben az eset ben a tá mo ga tá si
dön tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 nap tá ri na pon be lül a
pá lyá zó nak írás ban nyi lat koz nia kell, hogy az ere de ti leg
be nyúj tott pá lyá za tot csök ken tett tá mo ga tá si összeg ese -
tén is ké pes és kész-e meg valósítani, nyi lat ko za tá hoz csa -
tol va a meg fele lõen mó do sí tott meg valósítási ütem ter vet
és a csök ken tett tá mo ga tá si össze get tar tal ma zó mó do sí -
tott költ ség ve tést. Az ere de ti leg igé nyelt tá mo ga tá si
összeg és az el nyert tá mo ga tá si összeg kö zöt ti kü lönb sé get 
a pá lyá zó nak kell fe dez nie, a kü lön bö zet ren del ke zés re ál -
lá sá ról  szóló iga zo lást nyi lat ko za tá hoz ere de ti ben csa tol -
nia kell.

Ha a csök ken tett tá mo ga tá si összeg is me re té ben a pá -
lyá zó nem ké pes vagy nem kí ván ja az ere de ti leg be nyúj tott 
pá lyá za tot meg valósítani, erre vo nat ko zó an írás ban kell
nyi lat koz nia a tá mo ga tá si dön tés kéz hez vé te lé tõl szá mí -
tott 15 nap tá ri na pon be lül.

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

a) Pá lyá za ti el len õr zõ lis ta (I. mel lék let),
b) Pá lyá za ti adat lap (II. mel lék let),
c) Pá lyá zat,
d) Adat lap (III. vagy IV. mel lék let),
e) Lo gi kai ke ret mát rix (V. mel lék let),
f) Pá lyá zói nyi lat ko zat (VI. mel lék let),
g) Rész le tes té te les költ ség ve tés (VII. mel lék let),
h) to váb bá az aláb bi do ku men tu mok:
   Ere de ti ben vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so lat-

     ban:
a) 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lás a bí ró sá gi nyil -

ván tar tás ba vé tel rõl és ar ról, hogy a pá lyá zó be -
jegy zett, mû kö dõ szer ve zet,

b) a pá lyá zó 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) az ál la mi és ön kor mány za ti adó ha tó ság, va la mint 
a vám ha tó ság 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lá sa
ar ról, hogy a pá lyá zó nem ren del ke zik 60 na pot
meg ha la dó le járt ese dé kes sé gû adó- vagy adók

mód já ra be hajt ha tó köz tar to zás sal, il let ve az
eset le ges köz tar to zás meg fi ze té sé re vo nat ko zó
fi ze té si ha lasz tás vagy rész let fi ze tés en ge dé lye -
zé sé rõl. Az 1/2007. (III. 29.) KüM ren de let tel
össz hang ban a ha lasz tás, rész let fi ze tés en ge dé -
lye zé se csak az EU tra di ci o ná lis sa ját for rá si cím
alatt fo gad ha tó el,

d) iga zo lás a sa ját for rás ren del ke zés re ál lá sá ról,
e) nyi lat ko zat ar ról, hogy a sa ját for rást a pá lyá zat -

ban fog lalt te vé keny ség meg valósítására kí ván ja
a pá lyá zó fel hasz nál ni,

f) a pá lyá zó prog ram ve ze tõ jé nek szak mai ön élet raj -
zát,

g) a lo gi kai ke ret mát rix ki fej té sét (mun ka terv),
h) a prog ram le bo nyo lí tá sá hoz eset le ge sen szük sé -

ges ha tó sá gi en ge dé lyek,
i) re fe ren ci ák,
j) a pá lyá zó re lá ci ó ban mû kö dõ part ner szer ve ze té -

nek nyi lat ko za ta vagy a re lá ció ille té kes szer vé -
nek nyi lat ko za ta a prog ram ban  való rész vé tel
szán dé ká ról,

k) a társ fi nan szí ro zás do ku men tu mai.

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 nya3.

Egy sze rû má so lat ban:
a) a pá lyá zó ha tá lyos lé te sí tõ ok ira ta (alap sza bály,

ala pí tó ok irat, tár sa sá gi szer zõ dés),
b) a pá lyá zó pro jekt ve ze tõ jé nek szak mai ön élet raj -

za,
c) 2005. év, 2006. év au di tált éves be szá mo ló ja ki -

egé szí tõ mel lék le tek kel,
d) 2005. év, 2006. év mér le ge.

11. A pá lyá za tok el bí rá lá sa

A pá lyá za tok el bí rá lá sa egy lép csõ ben tör té nik.
A be nyúj tott pá lyá za to kat a Kül ügy mi nisz té ri um bí rál ja

el. A pá lyá zat ér vény te len ség  miatti el uta sí tá sá ról, il let ve ér -
vé nyes pá lyá zat tá mo ga tá sá ról vagy el uta sí tá sá ról a Kül ügy -
mi nisz té ri um ér te sí ti a pá lyá zó kat. 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 nyer tes pá lyá zók kal a Kül ügy mi nisz té ri um tá mo ga -
tá si szer zõ dést köt a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ról, va la mint az
el szá mo lás rész le tes tar tal mi és pénz ügyi fel té te le i rõl. A
tá mo ga tá si összeg ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sát és a tá -
mo ga tá si szer zõ dés ben fog lal tak tel je sü lé sét a Kül ügy mi -
nisz té ri um és a HUN-IDA Kht. el len õr zi.

A pá lyá zó a pá lyá zat be nyúj tá sá val el is me ri, hogy
amennyi ben je len pá lyá za ti fel hí vás ke re té ben tá mo ga tás ban
ré sze sül, el te kint egyéb szer zõ dé si fel té te lek ki kö té sé tõl.

3 Ban ki alá írá si cím pél dány nem fo gad ha tó el.
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 Abban az eset ben, ha a nyer tes pá lyá zók 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 meg fe le lõ ha tár idõt kö ve tõ
10 na pon be lül nem ke rül sor, a tá mo ga tá si dön tés ér vé -
nyét vesz ti.

A Kül ügy mi nisz té ri um a nyer tes pá lyá zó ne vét, a nyer -
tes prog ram meg ne ve zé sét és az el nyert tá mo ga tás össze -
gét köz zé te szi.

Mel lék le tek:

I. mel lék let: Pá lyá za ti el len õr zõ lis ta

II. mel lék let: Pá lyá za ti adat lap

III. mel lék let: Adat lap tár sa dal mi szer ve zet és tár sa dal -
mi szer ve ze tek szö vet sé ge ré szé re

IV. mel lék let: Adat lap ala pít vány ré szé re

V. mel lék let: Lo gi kai ke ret mát rix

VI. mel lék let: Pá lyá zói nyi lat ko zat
VII. mel lék let: Rész le tes té te les költ ség ve tés

Jog sza bály mu ta tó:
a) 1959. évi IV. tör vény a Pol gá ri Tör vény könyv rõl
b) 1989. évi II. tör vény az egye sü lé si jog ról
c) 1992. évi LXXIV. tör vény az ál ta lá nos for gal mi

 adóról
d) 2003. évi CXXIX. tör vény a köz be szer zé sek rõl
e) 1992. évi XXXVIII. tör vény az ál lam ház tar tás ról
f) 217/1998. (XII.3 0.) Korm. ren de let az ál lam ház tar -

tás mû kö dé si rend jé rõl
g) 1/2007. (III. 29.) KüM ren de let a Külügyminiszté -

rium fe je zet nél az egyes fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
fel hasz ná lá sá nak, el len õr zé sé nek sza bá lya i ról

Külügyminisztérium

I. mel lék let

PÁLYÁZATI ELLENÕRZÕLISTA

Kö te le zõ ele mek: El len õriz ze, hogy csa tol ta-e:

 Iga zo lás a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé tel rõl és ar ról, hogy
  a pá lyá zó be jegy zett, mû kö dõ szer ve zet
 Ban ki iga zo lás
 Adó ha tó sá gi iga zo lá sok:
  – APEH-iga zo lás
  – a he lyi ön kor mány zat iga zo lá sa
 Iga zo lás a sa ját for rás ren del ke zés re ál lá sá ról
 Pá lyá za ti el len õr zõ lis ta (I. mel lék let)
 A pá lyá za ti fel hí vás hoz tar to zó nyi lat ko za tok (III., IV., VI. mel lék let)
 Pá lyá za ti adat lap (II. mel lék let)
 Nyi lat ko zat ar ról, hogy a sa ját for rást a pá lyá zat ban fog lalt te vé keny ség meg va ló sí tá sá ra 
  kí ván ja a pá lyá zó fel hasz nál ni
 Re fe ren ci ák
 Part ner szer ve zet/ille té kes szerv nyi lat ko za ta
 Alá írá si cím pél dány
 Lé te sí tõ ok irat (alap sza bály, ala pí tó ok irat, tár sa sá gi szer zõ dés)
 2005. év, 2006. év au di tált éves be szá mo ló ja ki egé szí tõ mel lék le tek kel, va la mint 
  a 2005. év, 2006. év mér le ge 
 A társ fi nan szí ro zás do ku men tu mai
 A pá lyá zó pro jekt ve ze tõ jé nek ön élet raj za
 Elekt ro ni kus mel lék le tek (CD/flop py)
 Pá lyá zat ma gyar nyel ven
 Alá írá sok/szig nók
 Lo gi kai ke ret mát rix (V. mel lék let)
 Rész le tes költ ség ve tés (VII. mel lék let)
 Elõ leg igény lé se ese tén an nak in do ko lá sa
 Ok ta tá si prog ra mok



II. mel lék let

PÁLYÁZATI ADATLAP

(minden pályázó által kitöltendõ)

A pá lyá zó el ne ve zé se:

A prog ram címe:

Re lá ció (prog ram hely szí ne):

  Szer bia

  Mon te neg ró

  Bosz nia-Her ceg ovi na

  Vi et nam

  Pa lesz tin Ha tó ság

  Ma ce dó nia

  Mol do va

  Mon gó lia

  Kir gi zisz tán

  Uk raj na

  Eti ó pia

  Je men

  Kam bo dzsa

  La osz

A prog ram cél te rü le te:

  Tár sa dal mi tu da tos ság nö ve lé se

  Kul tú ra, ok ta tás, tu do mány

  Víz gaz dál ko dás

  Me zõ gaz da ság (nö vény ter mesz tés, ál lat te nyész tés, ha lá szat/hal te nyész tés)

Be csült kez dé si dá tum (leg ko ráb ban: 2008. már ci us 1.):
hó/év

Be csült be fe je zé si dá tum (leg ké sõbb 2008. de cem -
ber 31.):
hó/év

Az igé nyelt tá mo ga tás (HUF): Sa ját for rás (HUF):

Társ fi nan szí ro zás (HUF):

A mû kö dés for má ja:

ala pít vány tár sa dal mi szer ve zet

tár sa dal mi szer ve ze tek szö vet sé ge

Elõ le get igé nyel-e?

Igen Nem

Amennyi ben igé nyel elõ le get, an nak össze ge (HUF):

Szük sé ges-e ha tó sá gi en ge dély a prog ram meg va ló sí tá sá hoz?

Igen Nem
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Prog ram ve ze tõ:

Neve és be osz tá sa:

Te le fon szám:

Fax szám:

E-ma il cím:

Part ner szer ve zet a re lá ci ó ban:

A part ner szer ve zet neve:

A fe le lõs ve ze tõ neve és be osz tá sa:

Te le fon szám:

Fax szám:

E-ma il cím:

Alá írá sok:

Prog ram ve ze tõ: A pá lyá zó kép vi se lõ je:

Hely és dá tum: Hely és dá tum:

III. mel lék let

ADATLAP
társadalmi szervezet és társadalmi szervezetek szövetsége részére

A tár sa dal mi szer ve zet/szö vet ség neve:

Nyil ván tar tá si szá ma:

A nyil ván tar tás ba vé tel rõl ren del ke zõ jog erõs bí ró sá gi ha tá ro zat száma, kelte:

A tár sa dal mi szer ve zet/szö vet ség szék he lye:

A tár sa dal mi szer ve zet/szö vet ség adó szá ma:

A tár sa dal mi szer ve zet/szö vet ség tár sa da lom biz to sí tá si fo lyó szám la szá ma:

A tár sa dal mi szer ve zet/szö vet ség szám la ve ze tõ pénz in té ze té nek neve, címe:

A tár sa dal mi szer ve zet/szö vet ség bank szám la szá ma:

A tár sa dal mi szer ve zet/szö vet ség kép vi se lõ jé nek neve:

A kép vi se let mód ja (együt tes/ön ál ló):

A tár sa dal mi szer ve zet/szö vet ség cél ja:

Az alap sza bály kel te:

Köz hasz nú jog ál lás meg szer zé se ese tén

a) köz hasz nú sá gi fo ko zat:

b) meg szer zé sé nek idõ pont ja:
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Amennyi ben a pá lyá zó tár sa dal mi szer ve ze tek szö vet sé ge, a tár sa dal mi szer ve ze tek szö vet sé gét lét re ho zó tár sa dal mi
szer ve ze tek neve, szék he lye és nyilvántartási szá ma:

Név Szék hely Nyil ván tar tá si szám

1.

2.

3.

Ré sze sült-e ko ráb ban a Kül ügy mi nisz té ri um ál tal nyúj tott tá mo ga tás ban?

Igen Nem

Ha igen, ak kor a Kül ügy mi nisz té ri um me lyik szer ve ze ti egy sé gé tõl, mi kor, mi lyen prog ram ra, mek ko ra összeg re pá -
lyá zott, mek ko ra összeget nyert?

KÜM szer ve ze ti 
egy ség (elõ irány zat

meg ne ve zé se)
Év

Prog ram
 meg ne ve zé se

Pá lyá zott összeg
(HUF)

El nyert tá mo ga tá si összeg
(HUF)

net tó brut tó net tó brut tó

A meg pá lyá zott prog ram vo nat ko zá sá ban nyúj tott-e be más pá lyá za tot?

Igen Nem

Ha igen, ak kor hova, mi kor és mek ko ra összeg ben?

Szer ve zet Év Prog ram meg ne ve zé se

Pá lyá zott összeg
(HUF)

net tó brut tó

A meg pá lyá zott prog ram vo nat ko zá sá ban ré sze sült-e egyéb tá mo ga tás ban?

Igen Nem

Ha igen, ak kor mi lyen szer ve zet tõl, mi kor és mek ko ra összeg ben?

Szer ve zet Év Prog ram meg ne ve zé se

Pá lyá zott összeg
(HUF)

El nyert tá mo ga tá si összeg
(HUF)

net tó brut tó net tó brut tó
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IV. mel lék let

ADATLAP
alapítvány részére

Az ala pít vány neve:

Nyil ván tar tá si szá ma:

A nyil ván tar tás ba vé tel rõl ren del ke zõ jog erõs bí ró sá gi ha tá ro zat száma, kelte:

Az ala pít vány szék he lye:

Az ala pít vány adó szá ma:

Az ala pít vány tár sa da lom biz to sí tá si fo lyó szám la szá ma:

Az ala pít vány szám la ve ze tõ pénz in té ze té nek neve, címe:

Az ala pít vány bank szám la szá ma:

Az ala pít vány kép vi se lõ jé nek neve:

A kép vi se let mód ja (együt tes/ön ál ló):

Az ala pít vány cél ja:

Az ala pít vány tí pu sa (ala pít vány vagy köz ala pít vány):

Az ala pít vány va gyon fel hasz ná lá si módja:

Nyílt vagy zárt ala pít vány:

A ke ze lõ szerv, ille tõ leg a ke ze lõ szer ve zet tag ja i nak neve:

Az ala pí tó ok irat kel te:

Köz hasz nú jog ál lás meg szer zé se ese tén

a) köz hasz nú sá gi fo ko zat:

b) meg szer zé sé nek idõ pont ja:

Ré sze sült-e ko ráb ban a Kül ügy mi nisz té ri um ál tal nyúj tott tá mo ga tás ban?

Igen Nem
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Ha igen, ak kor a Kül ügy mi nisz té ri um me lyik szer ve ze ti egy sé gé tõl, mi kor, mi lyen prog ram ra, mek ko ra összeg re
 pályázott, mek ko ra összeget nyert?

KÜM szer ve ze ti
egy ség (elõ irány zat

meg ne ve zé se)
Év Prog ram meg ne ve zé se

Pá lyá zott összeg
(HUF)

El nyert tá mo ga tá si összeg
(HUF)

net tó brut tó net tó brut tó

A meg pá lyá zott prog ram vo nat ko zá sá ban nyúj tott-e be más pá lyá za tot?

Igen Nem

Ha igen, ak kor hova, mi kor és mek ko ra összeg ben?

Szer ve zet Év Prog ram meg ne ve zé se

Pá lyá zott összeg
(HUF)

net tó brut tó

A meg pá lyá zott prog ram vo nat ko zá sá ban ré sze sült-e egyéb tá mo ga tás ban?

Igen Nem

Ha igen, ak kor mi lyen szer ve zet tõl, mi kor és mek ko ra összeg ben?

Szer ve zet Év Prog ram meg ne ve zé se

Pá lyá zott összeg
(HUF)

El nyert tá mo ga tá si összeg
(HUF)

net tó brut tó net tó brut tó

V. mel lék let

LOGIKAI KERETMÁTRIX
(Logframe)

Be avat ko zá si
 lo gi ka

Ob jek tí ven mér he tõ 
in di ká to rok

Az in di ká to rok hoz 
szük sé ges in for má ció

for rá sa
Elõ fel té te lek

Át fo gó/Stra té gi ai cé lok Ha tás mu ta tók A mu ta tók for rá sai

Pro jekt cé lok Ered mény mu ta tók A mu ta tók for rá sai

Ered mé nyek Ki me ne ti mu ta tók A mu ta tók for rá sai

Te vé keny sé gek For rá sok/Esz kö zök Költ sé gek
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VI. mel lék let

NYILATKOZAT

a) Nyi lat ko zom, 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 hi te le sek,
b) tu do má sul ve szem, hogy 60 na pon túli köz tar to zás ese tén an nak meg fi ze té sé ig a tá mo ga tás az ál ta lam kép vi selt,

pá lyá za tot be nyúj tó szer ve ze tet nem il le ti meg, az ese dé kes tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sa fel füg gesz tés re ke rül, il let ve
az ese dé kes tá mo ga tás a köz tar to zá sok meg fi ze té se ér de ké ben – a tá mo ga tás el le né ben vál lalt kö te le zett sé ge ket
nem érin tõ mó don – vissza tar tás ra ke rül het,

c) 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, pá lyá za tot be nyúj tó szer -
ve zet adó szá mát, tár sa da lom biz to sí tá si fo lyó szám la szá mát a Kül ügy mi nisz té ri um és a Kincs tár fel hasz nál ja a le -
járt köz tar to zá sok tel je sí té se, ille tõ leg az adós ság be kö vet ke zé se té nyé nek és össze gé nek meg is meréséhez,

d) tu do má sul ve szem, hogy a tá mo ga tás ked vez mé nye zett jé nek meg ne ve zé se, a prog ram meg ne ve zé se, a tá mo ga tás
össze ge, a tá mo ga tott prog ram meg va ló sí tá si he lye az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let ben sza bá lyo zott mó don nyil vá nos ság ra hoz ha tók,

e) ki je len tem, hogy amennyi ben a Kül ügy mi nisz té ri um tá mo ga tá si elõ le get fo lyó sít, azon na li be sze dé si meg bí zás
jo gát biz to sí tom a Kül ügy mi nisz té ri um ré szé re,

f) nyi lat ko zom, hogy az ál ta lam kép vi selt, pá lyá za tot be nyúj tó 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 tar to zá sa nincs,

g) 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 a mi nisz té ri um,
va la mint jog sza bály ban meg ha tá ro zott szer vek ál tal tör té nõ el len õr zé sé hez,

h) ki je len tem, hogy 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 be je len tem, ha az ál ta lam kép vi -
selt, pá lyá za tot be nyúj tó szer ve zet meg szû nik, vagy mû kö dé se fel füg gesz tés re ke rül,

i) ki je len tem, hogy az ál ta lam kép vi selt, pá lyá za tot be nyúj tó szer ve zet nek 60 nap nál ré geb bi köz tar to zá sa nem áll fenn,
j) nyi lat ko zom, hogy az ál ta lam kép vi selt, pá lyá za tot be nyúj tó szer ve zet meg fe lel a ren de zett mun ka ügyi kap cso la -

tok ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 15.  §-ában meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye i nek,
k) nyi lat ko zom, hogy az ál ta lam kép vi selt, pá lyá za tot be nyúj tó szer ve zet tel szem ben 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, el len õr zé sé nek sza bá lya i ról  szóló 1/2007. (III. 29.)
KüM ren de let 2.  § (7) be kez dé sé ben fog lalt ki zá ró fel té te lek nem áll nak fenn,

l) hoz zá já ru lok, hogy a Kincs tár ke re té ben mû kö dõ OTMR rend szer a jog sza bály ban meg ha tá ro zott jo go sul tak
(dön tés ho zók, elõ irány zat-ke ze lõk, Mo ni tor ing Bi zott sá gok) szá má ra hoz zá fé ré si le he tõ sé get biz to sít has son a
pénz ügyi adat bá zis hoz,

m) nyi lat ko zom ar ról, hogy az ál ta lá nos for gal mi adó (áfa) le vo ná sá ra vagy vissza igény lé sé re az ál ta lam kép vi selt,
pá lyá za tot be nyúj tó szer ve zet jo go sult-e:

jo go sult nem jo go sult

n) nyi lat ko zom, hogy az Or szág gyû lés, a Kor mány, a mi nisz ter, il let ve költ ség ve té si szerv ál tal ala pí tott és tá mo ga -
tott ala pít vány tól, köz ala pít vány tól, köz tes tü let tõl, köz hasz nú tár sa ság tól a pá lyá zat ban sze rep lõ prog ram hoz,
pro jekt hez az ál ta lam kép vi selt szer ve zet hoz zá já ru lást:

igé nyelt nem igé nyelt

ka pott nem ka pott

  Igé nyelt vagy ka pott hoz zá já ru lás té te le sen:

Szer ve zet Össze ge (HUF) For má ja

o) nyi lat ko zom, hogy a pá lyá zat ban meg je lölt, a (szám la ve ze tõ vagy hi tel in té zet neve) ál tal iga zolt sa ját for rást
(szám mal írva) HUF-ot, azaz (be tû vel írva) fo rin tot a pá lyá zat ban fog lalt te vé keny ség meg va ló sí tá sá ra kí vá nom
fel hasz nál ni.

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

(cég sze rû alá írás)
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VII. mel lék let

Sor szám

Az el lá tan dó fel ada tok ütem ter vi egy sé gen kén ti rész le te zé se 
Ezen be lül: A fel adat el vég zé sé hez szük sé ges köz vet len költ sé gek rész le te zé se

Idõ tar tam
(-tól -ig)

Prog ram 
sza kasz

meg je lö lé se

Konk rét
 te en dõk 
rész le tes 

fel so ro lá sa

Mun ka kör/
Szol gál ta tás
meg ne ve zé se

Fel ada tok hoz
ren del he tõ

idõ-
 szük ség let,
(egyéb mér -

he tõ)
 mennyi sé gi
egy ség gel

Fel me rü lõ
 ki adá sok
költ ség-

ne men kén ti
meg ne ve zé se

Fel me rü lõ
ki adá sok 

költ ség ne men 
be lü li

 rész le te zé se

Mennyi sé gi
egy ség re jutó

ter ve zett
díja/ára

Összes
 költ sé ge

(5×8)

9. osz lop ból
az igé nyelt

KüM 
tá mo ga tás
össze ge

9. osz lop ból
 a sa ját

 hoz zá já ru lás
össze ge

9. osz lop ból
part ner

 hoz zá já ru lá sa

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
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A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának közleménye

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la a 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let 73. §
(1) be kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül – az
aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek
sor szá mát te szi köz zé:

707396G
901652E
602175E
187216E
906363B
516031D
486491C
255307E
725637D
083476F
636135E
406253F
908282B
531747C
367887C
296329F
481086F
857089D
607057A
824423C
942026C
905189G
371358C
073059C
719046F
513067B
510041G
346716F
934035F
645253D

907675D
910519G
614896A
291654A
910405G
655994E
163699E
339992E
793622B
063933H
282560B
963476C
821894E
830712C
888834G
341976C
124668E
830702A
557438D
327316D
198220A
052823H
768811C
333471E
594703G
357105D
097753E
852855B
244550F
385275E
116734G
981222B
508524E
223471H
216736G
577737H
247585G
722850F



802054G
865977D
272339G
269336F
240260H
812752F
032357E
008293C
933163F
886390B
298088E
012041C
206673G
689208B
757025A
580871C
739706E
772219D
181955F
578453A
871122E
788393B
149442C
893099E
272145G
001059E
165094E
386427G
079176D
130832B
627333C
437782F
167592C
470199H
411976G
225154F
589172F
100021D
083877F
678543D
545669G
485112G
893064C
106938G
777064C
044642A
567171D
590023B
962865B
945482D
672066F
418598F
038904F
237482G
592594G
868503D

191670F
821513A
035275H
388838D
842212C
747979A
125672F
535960E
697009G
055239G
540712B
684101B
337571G
503687B
215253F
840617D
079045E
779641C
702054F
806724G
912757B
755474C
839029C
191118H
459483B
454893B
834545D
781582A
932001B
580368C
497119F
148497D
851518B
270693D
988019A
621427G
263187E
987156F
804355A
303985D
762323E
951202B
799953C
389834F
604687F
934582A
497732C
058056G
531546F
373863B
546637D
729034F
623697C
583056H
455091F
395225C

2007/161. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 11619



961963G
609024F
871655G
043210D
673223D
938954B
047735F
335658D
147740A
458314G
535332A
843914E
164458B
411335F
891467B
243274B
989439F
786276B
704241A
203176D
627746G
248669C
937862C
315689E
003490G
270878F
751780E
922810B
968259F
746525D
045085C
250081F
321701B
891880C
741912F
475564G
949157B
135869G
185201C
836286B
288188F
596680G
867978E
590782D
506417H
105445C
566671H
657154D
947517C
313894A
703482F
309514A
558051F
064739C
159265H
422597G

160776D
893123G
440069C
427883G
433051A
933513C
258319C
842916D
535094F
852582F
283745A
760442G
560558D
308098B
936011G
930221D
616061F
317564A
264137B
997254A
580931H
783188D
476462D
498406G
763527F
462215C
682531G
381697E
971299E
418563F
691695E
181166A
219536F
574981B
670814D
952888D
877893A
647385C
090755D
653966G
409046H
669303D
742174E
433234E
325344E
975522G
149418C
627349F
313212E
618484G
588608C
765271G
683439F
996564F
163920C
882133G
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103667D
429518F
636509G
637023B
618505F
058554A
780732E
739728C
988626D
430892G
799154G
453274F
915120E
966422B
684605A
578677F
773137A
658727B
251518H
921812F
886062A
278218H
682460A
971017E
161112D
695128F
950510A
257107C
602432B
075553D
571698D
486123G

918981D
911318E
499814A
123595G
223721E
581292C
811861F
104102F
594737A
664501B
930303F
480125G
212357E
818336D
019585E
170151H
851444A
107630A
017865A
427640E
220542F
408058A
850202B
237653G
340519C
294798D
078618D
904582F
054176B

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány
 elrendelte, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za -
ta it, va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it,
kü lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfá val.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. (be járat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, va la mint az Ön kor mány za ti és Terü let fej lesz té si Minisztérium kö zös szer-
kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2008. évi éves elõfizetés dí ja: 6552 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 3276 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: Gilyán György. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. 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: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 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), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

07.3948 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 121 212 Ft/év
Határozatok Tára 26 460 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 6 552 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 22 428 Ft/év
Bányászati Közlöny 5 544 Ft/év
Belügyi Közlöny 29 232 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 31 752 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 4 284 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 21 924 Ft/év
Gazdasági Közlöny 26 964 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 7 560 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 21 420 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 18 900 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 17 388 Ft/év
Közigazgatási Szemle 7 400 Ft/év

Közlekedési Értesítõ 28 476 Ft/év
Kulturális Közlöny 21 672 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 23 940 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 17 640 Ft/év
Nemzetközi Közlöny 7 400 Ft/év
Oktatási Közlöny 25 200 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 35 028 Ft/év
Sportértesítõ 6 048 Ft/év
Statisztikai Közlöny 15 120 Ft/év
Szociális Közlöny 17 892 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 6 048 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.


