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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A gazdasági és közlekedési miniszter
9/2008. (III. 21.) GKM

rendelete

a belvízi utakon közlekedõ úszólétesítmények
hajózásra alkalmassága és megfelelõsége feltételeirõl,
az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló
13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet módosításáról*

A ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény 88.  §
(2) be kez dés b) pont já ban 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.  § e) pont -
já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A bel ví zi uta kon köz le ke dõ úszó lé te sít mé nyek ha jó -
zás ra al kal mas sá ga és meg fe le lõ sé ge fel té te le i rõl, az
üzem ké pes ség vizs gá la tá ról és ta nú sí tá sá ról  szóló
13/2001. (IV. 10.) Kö ViM ren de let (a továb biak ban: R.)
1.  § (1) be kez dés fel ve ze tõ szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A ren de let ha tá lya azok ra az 1. mel lék let ben meg ha tá -
ro zott bel ví zi uta kon köz le ke dõ vagy tar tóz ko dó, nyil ván tar -
tás ba vé tel re kö te le zett úszó lé te sít mé nyek re ter jed ki:”

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

„(2) A ren de let nek az úszó lé te sít mé nyek ha jó zás ra al -
kal mas sá gá nak és meg fe le lõ sé gé nek a 2–4. és 9. mel lék -
let ben fog lalt fel té te le i re vo nat ko zó ren del ke zé sei, ha
nem zet kö zi szer zõ dés el té rõ en nem ren del ke zik – a (3) be -
kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – ki ter jed nek azok ra az
úszó lé te sít mé nyek re is, ame lyek nem tar toz nak az (1) be -
kez dés ben fog lal tak ha tá lya alá, de a Ma gyar Köz tár sa ság
te rü le tén köz le ked nek vagy tar tóz kod nak.”

(3) Az R. 1.  § (3) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

[A ha jó zá si ha tó ság a Ma gyar Köz tár sa ság bel ví zi út -
jain nem ma gyar lo bo gó alatt köz le ke dõ úszó lé te sít mény
üzem ké pes sé gét ta nú sí tó ha jó ok mányt el fo gad ja,
amennyi ben az az adott zó ná ra ér vé nyes, és azt]

* A ren de let tel jes szö ve gét (mel lék le tek kel együtt) a Ma gyar Köz löny
2008. évi 47. szá má nak II. kö te te CD-n tar tal maz za, ame lyet az elõ fi ze tõk nek 
ké rés re meg küldünk (te le fon: 266-9290/237 és 238 mel lék; fax: 338-4746;
pos ta cím: 1394 Bu da pest 62, Pf. 357).

„c) az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po -
dás ban ré szes ál lam ban vagy a Duna Bi zott ság tag ál la má -
ban ál lí tot ták ki.”

2.  §

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

„(1) E ren de let al kal ma zá sa so rán a (2) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott fo gal mak mel lett a 2. és 9. mel lék let ben fog lalt fo -
ga lom meg ha tá ro zá sok, il let ve a Vkt. 87.  §-ában fog lalt fo -
gal mak az irány adók.”

3.  §

Az R. 4.  § (3) be kez dés b) pont  bc) al pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nem kell be nyúj ta ni a a kis ha jó épí té si (át épí té si) ter -
vét, ki vé ve, ha]

„bc) a hajó a 2. mel lék let 1.02 cikk 2. be kez dés a) pont ja
ha tá lya alá tar to zik.”

4.  §

Az R. 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„5.  § (1) A ha jó zá si ha tó ság az úszó lé te sít mény üzem be

he lye zé se elõtt, to váb bá át épí té se után el len õr zi az úszó lé -
te sít mény jó vá ha gyott terv sze rin ti épí té sét, az úszó lé te sít -
mény be ren de zé sé nek és fel sze re lé sé nek üzem biz tos mû -
kö dé sét, to váb bá azt, hogy az úszó lé te sít mény meg fe lel-e
a mun ka-, a tûz-, az egész ség vé del mi, a kör nye zet vé del mi
és egyéb elõ írásoknak (üzem be he lye zés elõt ti szem le).

(2) Át épí tés ese té ben az üzem be he lye zés elõt ti szem lét
köve tõen a hajó mû sza ki jel lem zõ it tar tal ma zó új közös -
ségi bel ví zi ha jó bi zo nyít ványt kell ki ál lí ta ni, vagy a meg -
lévõ bi zo nyít ványt en nek meg fele lõen mó do sí ta ni kell.
Ha az ere de ti bi zo nyít ványt nem a Ma gyar Köz tár sa ság -
ban, ha nem más tag ál lam ban ál lí tot ták ki, a ha jó zá si ha tó -
ság az ere de ti bi zo nyít ványt ki ál lí tó ha tó sá got  errõl egy
hó na pon be lül tá jé koz tat ja.

(3) A ha jó zá si ha tó ság az úszó lé te sít mény üzem be he -
lye zé se elõtt meg ál la pít ja az úszó lé te sít mény mû kö dé si te -
rü le tét, üze mel te té si fel té te le it, meg en ge dett leg ki sebb
sza bad ol dal ma gas sá gát, meg en ge dett leg na gyobb víz ki -
szo rí tá sát (hord ké pes sé gét), a bel ví zi hajó és me net ben
lévõ ön já ró úszó mun ka gép üzem mód ját. Meg ál la pít ja to -
váb bá az úszó lé te sít mény üzem be he lye zé se elõtt – vagy
már a terv jó vá ha gyás nál vagy az üzem ké pes ség vizs gá la -
tá val egy ide jû leg – az úszó lé te sít mény ha jó zás ra al kal -
mas sá gá hoz szük sé ges leg ki sebb sze mély ze ti lét szá mot és
e lét szám szak kép zett ség sze rin ti össze té te lét.

(4) A ha jó zá si ha tó ság a kül föld rõl be szer zett úszó lé te -
sít mény üzem be he lye zés elõt ti szem lé jét a tu laj do nos
(üzem ben tar tó) ké rel mé re vég zi el. A ké rel met a szem le
kért idõ pont ja elõtt leg alább 30 nap pal kell be nyúj ta ni. A
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ké re lem hez csa tol ni kell a (3) be kez dés sze rin ti raj zo kat és
szá mí tá so kat; a ha jó zá si ha tó ság ha jó zás biz ton sá gi in dok
alap ján a raj zok és szá mí tá sok be nyúj tá sá tól rész ben vagy
egész ben el te kint het. A szem le kez de mé nye zé sé re egye -
bek ben a 6.  §-ban fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(5) A ha jó zá si ha tó ság tí pus en ge dély ben iga zol ja, hogy
az adott mo tor tí pus, mo tor csa lád vagy mo tor cso port a mo -
to rok ból szár ma zó gáz-hal maz ál la po tú ká ros anya gok és
lég szennye zõ ré szecs kék ki bo csá tá sa (emisszió) te kin te té -
ben a 3. mel lék let ben fog lalt mû sza ki kö ve tel mé nyek nek
meg fe lel.

(6) Az úszó lé te sít mé nyek be vagy az azo kon mû kö dõ
gé pek be be épí tett mo to rok nak a tí pus en ge dély ki adá sát
kö ve tõ vál to zá sa it a ha jó zá si ha tó ság a be épí té si vizs gá lat
ke re te in be lül el len õr zi.

(7) A ha jó zá si ha tó ság a köz ben sõ vizs gá lat ban el len õr -
zi, hogy a ha jó ban üze me lõ mo tor az eset le ge sen a be épí té -
si vizs gá la tot köve tõen vég re haj tott mó do sí tá sok vagy be -
ál lí tá sok után is meg fe lel-e a 3. mel lék let ben fog lalt mû -
sza ki kö ve tel mé nyek nek a gáz-hal maz ál la po tú ká ros
anya gok és lég szennye zõ ré szecs kék ki bo csá tá sa
(emisszió) te kin te té ben.

(8) A ha jó zá si ha tó ság az egye di vizs gá lat ban el len õr zi,
hogy az úszó lé te sít mény ben üze me lõ mo tor mó do sí tás
után is meg fe lel a 3. mel lék let ben fog lalt mû sza ki kö ve tel -
mé nyek nek a gáz-hal maz ál la po tú ká ros anya gok és lég -
szennye zõ ré szecs kék ki bo csá tá sa (emisszió) tekinte -
tében.”

5.  §

Az R. 7.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(1) Az üzem be he lye zés elõt ti és az idõ sza kos szem lét
– ide ért ve a tí pus en ge dé lye zé si el já rás hoz tar to zó mo tor -
vizs gá la to kat is – az úszó lé te sít mény tu laj do no sá nak
(üzem ben tar tó já nak) a ha jó zá si ha tó ság tól írás ban, a
8. mel lék let füg ge lé ke sze rin ti ké re lem ben kell kér nie. A
ké rel met leg alább 10 nap pal a szem le kért idõ pont ja elõtt
kell be nyúj ta ni. A ké re lem hez csa tol ni kell vizs gá la ti díj
be fi ze té sé rõl  szóló iga zo lást.”

6.  §

(1) Az R. 8.  § (1)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A ha jó zá si ha tó ság – a szem le so rán fel vett jegy zõ -
köny vet, il let ve a 7. mel lék let sze rint el is mert ha jó osz tá -
lyo zó tár sa ság osz tá lyo zá si bi zo nyít vá nyát vagy az osz tá -
lyo zá si szem le jegy zõ köny vét is figye lembe véve – az
üzem ké pes ség vizs gá la tá nak ered mé nye ként az 5. mel lék -
let sze rin ti aláb bi ha jó ok má nyo kat ál lít ja ki:

a) Kö zös sé gi ha jó bi zo nyít vány,
b) Ki egé szí tõ kö zös sé gi ha jó bi zo nyít vány,

c) Ide ig le nes kö zös sé gi ha jó bi zo nyít vány,

d) Úszó mun ka gép-bi zo nyít vány,

e) Ide ig le nes úszó mun ka gép-bi zo nyít vány,

f) Bi zo nyít vány – bel ví zen köz le ke dõ – ten ge ri hajó ré -
szé re,

g) Komp bi zo nyít vány,

h) Úszó mû-bi zo nyít vány,

i) Nem zet kö zi kedv te lé si célú kis ha jó-bi zo nyít vány.

A bi zo nyít vá nyok – az ide ig le nes bi zo nyít vá nyok ki vé -
te lé vel – a 6.  § (1) be kez dés ben elõ írt so ron kö vet ke zõ
üzem ké pes sé gi szem le idõ pont já ig ér vé nye sek, és azok az
üzem ké pes sé gi szem le ered mé nyé tõl füg gõ en a leg kö ze -
leb bi üzem ké pes sé gi szem le idõ pont já ig meg hosszab bít -
ha tók.

(2) A ha jó zá si ha tó ság az (1) be kez dés ben fel so rolt
ha jó ok mány ban ta nú sít ja az úszó lé te sít mény üzem ké -
pes sé gét, és egy ben be jegy zi az úszó lé te sít mény leg kö -
ze leb bi üzem ké pes sé gi szem lé jé nek az idõ pont ját. Az
(1) be kez dés ben fog lalt, tí pu sá nak meg fe le lõ ér vé nyes
ha jó ok mány nél kül az úszó lé te sít mény nem tart ha tó
üzem ben. A raj nai szem le bi zo nyít vánnyal el lá tott úszó -
lé te sít mény nek ki egé szí tõ kö zös sé gi ha jó bi zo nyít -
vánnyal is ren del kez nie kell.

(3) A ha jó zá si ha tó ság a ha jó ok mány ba be jegy zi az
úszó lé te sít mény üze mel te té sé re vo nat ko zó – az 5.  § (3) be -
kez dés ben rög zí tett – ada to kat és fel té te le ket is. Ha a ha jó -
zá si ha tó ság az idõ sza kos szem le alap ján eze ket az ada to -
kat, il le tõ leg fel té te le ket meg vál toz tat ja, a vál toz ta tá so kat
a ha jó ok mány ban át ve ze ti.”

(2) Az R. 8.  §-a a kö vet ke zõ (5) és (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) A ha jó zá si ha tó ság az (1) be kez dés sze rin ti ha jó -
ok má nyo kat a 6. mel lék let sze rin ti jegy zék ben tart ja
nyil ván.

(6) Az el ve szett vagy sé rült bi zo nyít vá nyo kat – a sé rült
bi zo nyít vány vissza szol gál ta tá sa után – a ki ál lí tó ha jó zá si
ha tó ság a nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ ada tok alap ján kü lön
jog sza bály ban meg ál la pí tott díj el le né ben pó tol ja.”

7.  §

Az R. 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„11.  § (1) Az úszó lé te sít mé nyek ha jó zás ra al kal mas sá -
gá nak és meg fe le lõ sé gé nek rész le tes fel té te le it, to váb bá az 
üzem ké pes ség szem lé jé nek és ta nú sí tá sá val, va la mint az
úszó lé te sít mé nyek fel ügye le té vel kap cso la tos el já rás rész -
le tes sza bá lya it a nagy ha jók ra, min den sze mély ha jó ra, az
úszó mun ka gé pek re, a mun ka te rü le ti úszó mû vek re, va la -
mint a nagy ha jók, il le tõ leg az úszó mun ka gé pek von ta tá sá -
ra, to lá sá ra vagy mel lé vett alak zat ban való to váb bí tá sá ra
szol gá ló von ta tó- és to ló ha jók ra a 2. mel lék let ál la pít ja
meg.

2008/47. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2289



(2) Az olyan bel ví zi nagy ha jók nál, sze mély ha jók nál,
úszó mun ka gé pek nél és úszó mû vek nél, va la mint a nagy ha -
jók, il let ve úszó mun ka gé pek von ta tá sá ra, to lá sá ra vagy
mel lé vett alak zat ban való to váb bí tá sá ra szol gá ló kis gép -
ha jók nál, ame lye ket az 1. és 2. zó ná ban üze mel tet nek, a
ha jó test hossz- és he lyi szi lárd sá gát el is mert ha jó osz tá lyo -
zó tár sa ság elõ írásai sze rint el len õriz ni kell.

(3) Az úszó lé te sít mé nyek be be épí tett bel sõ égé sû mo to -
rok gáz ne mû és ré szecs kék bõl álló szennye zõ anyag-ki bo -
csá tá sa nem ha lad hat ja meg a kü lön jog sza bály ban meg ál -
la pí tott ha tár ér té ket.

(4) Az (1) és a (2) be kez dés al kal ma zá sá ban nagy ha jó -
nak mi nõ sül az olyan hajó is, amely hosszú sá gá nak, szé -
les sé gé nek és me rü lé sé nek szor za ta (L×B×T) el éri a
100 köb mé tert.”

8.  §

Az R. a kö vet ke zõ 12.  §-sal egé szül ki:
„12.  § Nem kell üzem be he lye zés elõt ti szem lét vé gez ni

an nál a ha jó zá si ha tó ság nak be mu ta tott, tí pus jó vá ha gyás -
sal ren del ke zõ kedv te lé si célú kis ha jó nál, amely nek meg -
fe le lõ sé gét el is mert ha jó osz tá lyo zó tár sa ság vagy egyéb,
az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban
ré szes ál lam ban akk re di tált meg fe le lõ sé get vizs gá ló, el -
len õr zõ és ta nú sí tó szer ve zet ta nú sí tot ta.”

9.  §

Az R. 13.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(5) A ren de let ha tály ba lé pé se kor már üzem ben levõ
úszó lé te sít mé nyek re az üzem ké pes sé gi kö ve tel mé nye ket a 
2. mel lék let 24. fe je ze té ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal -
maz ni.”

10.  §

Az R. 14.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„14.  § Az NKH Köz pon ti Hi va ta la – a gaz da sá gi és köz -

le ke dé si mi nisz ter jó vá ha gyá sá val – a Köz le ke dé si Ér te sí -
tõ ben köz zé tett sza bály za tot ad hat ki a 2. mel lék let ben
sza bá lyo zott szem le bi zott sá gok el já rá sá nak egy sé ges gya -
kor la ta ér de ké ben.”

11.  §

Az R. 15.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„15.  § Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak

való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 76/135/EGK irány el ve (1976. ja nu ár 20.) a
bel ví zi ha jók ra vo nat ko zó ha jó bi zo nyít vá nyok köl csö nös
el is me ré sé rõl,

b) a Ta nács 78/1016/EGK irány el ve (1978. novem -
ber 23.) a bel ví zi ha jók ra vo nat ko zó ha jó bi zo nyít vá nyok
köl csö nös el is me ré sé rõl  szóló 76/135/EGK irány elv mó -
do sí tá sá ról,

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/87/EK irány -
el ve (2006. de cem ber 12.) a bel ví zi ha jók ra vo nat ko zó mû -
sza ki kö ve tel mé nyek meg ál la pí tá sá ról és a 82/714/EGK
ta ná csi irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl,

d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/137/EK
irány el ve (2006. de cem ber 18.) a bel ví zi ha jók ra vo nat ko -
zó mû sza ki kö ve tel mé nyek meg ál la pí tá sá ról  szóló
2006/87/EK irány elv mó do sí tá sá ról.”

12.  §

Az R. mel lék le te he lyé be e ren de let 1–9. mel lék le tei
lép nek.

13.  §

(1) Ez a ren de let 2008. jú li us 1-jén lép ha tály ba, és
2009. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

(2) Az 1–12.  § és a 13.  § (3) be kez dés a ren de let ha tály -
ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(3) Ha tá lyát vesz ti az R. 6.  § (5) be kez dé se.

(4) A nem zet kö zi for ga lom ban részt ve võ bel ví zi nagy -
ha jók ra a kö zös sé gi ha jó bi zo nyít ványt a ha jó zá si ha tó ság
ké re lem re a ha jó bi zo nyít vány ér vé nyes sé gé nek le jár ta kor, 
de leg ké sõbb 2008. de cem ber 31-ig, a ki zá ró lag bel föl di
for ga lom ban részt ve võ bel ví zi nagy ha jók ra pe dig ké re -
lem re, a ha jó bi zo nyít vány ér vé nyes sé gé nek le jár ta kor ál -
lít ja ki.

14.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/87/EK irány -
el ve (2006. de cem ber 12.) a bel ví zi ha jók ra vo nat ko zó mû -
sza ki kö ve tel mé nyek meg ál la pí tá sá ról és a 82/714/EGK
ta ná csi irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl,

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/137/EK
irány el ve (2006. de cem ber 18.) a bel ví zi ha jók ra vonat -
kozó mû sza ki kö ve tel mé nyek meg ál la pí tá sá ról  szóló
2006/87/EK irány elv mó do sí tá sá ról.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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A külügyminiszter
1/2008. (III. 21.) KüM

rendelete

a Külügyminisztérium fejezetnél
az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok

felhasználásának szabályairól

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
124.  § (9) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 2.  § 2. pont já ban 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:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1.  §

A ren de let ha tá lya a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ -
ség ve té sé rõl  szóló 2007. évi CLXIX. tör vény (a továb -
biak ban: költ ség ve té si tör vény) XVIII. Külügyminiszté -
rium (a továb biak ban: mi nisz té ri um) fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány za tai (a továb biak ban: elõ irány zat) kö zül az aláb bi ak -
ra ter jed ki:

a) Ala pít vá nyok tá mo ga tá sa 5. cím, 12. al cím,
b) Ci vil szer ve ze tek tá mo ga tá sa 5. cím, 14. al cím,
c) Kül ügyi Kom mu ni ká ció 5. cím, 15. al cím,
d) Nem zet kö zi Fej lesz té si Együtt mû kö dés (a továb -

biak ban: NEFE) 5. cím, 22. al cím,
e) Ke let- és dél ke let-eu ró pai kor mány za ti stra té gia

vég re haj tá sa és a ha tá ron túli ma gyar kap cso la tok 5. cím,
35. al cím,

f) La kos sá gi EU tá jé koz ta tá si fel ada tok 5. cím, 36. al -
cím,

g) De mok ra ti kus át ala ku lás elõ se gí té se 5. cím, 38. al -
cím.

2.  §

(1) Az elõ irány za tok for rá sa a költ ség ve té si tör vény ben
jó vá ha gyott elõ irány zat.

(2) Az elõ irány zat ból a mi nisz té ri um pá lyá zat alap ján
nyújt hat tá mo ga tást. A pá lyá zó a tá mo ga tá si összeg bõl fi -
nan szí ro zott be szer zé se it a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003.
évi CXXIX. tör vény ben (a továb biak ban: Kbt.) fog lal tak
sze rint kö te les meg valósítani.

(3) Az elõ irány zat ból a mi nisz té ri um – e ren de let ben
meg ha tá ro zott ese tek ben – az elõ irány zat cél já val össz -
hang ban álló be szer zé se ket  valósíthat meg, il let ve tel je sít -
het egyéb ki fi ze té se ket. A be szer zé sek re a Kbt., va la mint
az ál lam tit kot vagy szol gá la ti tit kot, ille tõ leg alap ve tõ biz -
ton sá gi, nem zet biz ton sá gi ér de ket érin tõ, vagy kü lön le ges
biz ton sá gi in téz ke dést igény lõ be szer zé sek sa já tos sza bá -
lya i ról  szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let ren del ke -
zé sei az irány adó ak.

(4) Az egyes elõ irány za tok ból fe dez he tõk – az elõ irány -
zat éves össze gé nek leg fel jebb 9%-áig – az elõ irány zat
mû köd te té sé vel, ke ze lé sé vel, fel hasz ná lá sá val, szer zõ dé -
sek elõ ké szí té sé vel, nyil ván tar tá sá nak tár gyi fel té te le i vel
és el len õr zé sé vel kap cso la tos költ sé gek is. Az elõ irány zat
mû köd te té sé vel kap cso la tos költ ség ként az elõ irány zat
ter hé re el szá mol ha tó a Ma gyar Ál lam kincs tár egyes szol -
gál ta tá sa i ért a mi nisz té ri um ál tal fi ze ten dõ ke ze lé si költ -
ség.

Értelmezõ rendelkezések

3.  §

Je len ren de let al kal ma zá sá ban:
a) sa ját for rás: a tá mo ga tan dó te vé keny ség meg -

valósításához a pá lyá zó ál tal pénz ben biz to sí tott for rás.
Nem te kint he tõ sa ját for rás nak az ál lam ház tar tás al rend -
sze re i bõl nyúj tott tá mo ga tás, ki vé ve az ál lam ház tar tás al -
rend sze re i be tar to zó pá lyá zó költ ség ve té si szerv nek, il let -
ve ezen költ ség ve té si szerv fel ügye le ti szer vé nek költ ség -
ve té sé ben az adott cél ra elõ irány zott össze get. A sa ját for -
rás leg ki sebb mér té ke – ha e ren de let el té rõ en nem ren del -
ke zik – 10%;

b) ci vil szer ve zet: az a tár sa dal mi szer ve zet (ki vé ve a
pár to kat, a mun ka adói és mun ka vál la lói ér dek-kép vi se le ti
szer ve ket, a biz to sí tó egye sü le te ket, va la mint az egy há za -
kat), va la mint az az ala pít vány, ame lyet a bí ró ság – je len
ren de let el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – a pá lyá zat ki írá sa 
elõtt leg alább két év vel nyil ván tar tás ba vett, és az alap sza -
bá lyá nak, ala pí tó ok ira tá nak meg fe le lõ te vé keny sé get
tény le ge sen foly tat ja;

c) kül föl di pá lyá zó: nem ma gyar or szá gi szék hellyel
ren del ke zõ pá lyá zó.

Összeférhetetlenség

4.  §

Nem nyújt hat be pá lyá za tot, il let ve nem ré sze sül het tá -
mo ga tás ban – ide nem ért ve a köz ala pít ványt – olyan jogi
sze mély vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve -
zet, amely ben a mi nisz té ri um va la mely köz tiszt vi se lõ je,
mun ka vál la ló ja, il let ve mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb
jog vi szony ke re té ben fog lal koz ta tott ja:
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a) ve ze tõ tiszt ség vi se lõ,
b) a fel ügye lõ szerv ben, ke ze lõ szerv ben vagy szer ve -

zet ben, ügy in té zõ, il let ve kép vi se le ti szerv ben köz re mû -
kö dik, vagy

c) tu laj do ni há nyad dal ren del ke zik.

A pályázati felhívás és a pályázat

5.  §

(1) A mi nisz té ri um – ha e ren de let el té rõ en nem ren del -
ke zik – pá lyá za ti fel hí vást tesz köz zé a Ma gyar Köz löny -
ben, va la mint a mi nisz té ri um in ter ne tes hon lap ján
(www.ku lugy mi nisz te ri um.hu), to váb bá a pá lyá za ti fel hí -
vás ról olyan köz le ményt tesz köz zé leg alább egy or szá gos
na pi lap ban, amely tar tal maz za, hogy a pá lyá za ti fel hí vás
tel jes szö ve ge a Ma gyar Köz löny ben és a mi nisz té ri um in -
ter ne tes hon lap ján meg te kint he tõ.

(2) Pá lyá za ti fel hí vás köz zé té te le ese tén a pá lyá za to kat
a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott idõn be lül kell be -
nyúj ta ni, amely – ha e ren de let el té rõ en nem ren del ke -
zik – 30 nap nál rö vi debb nem le het.

(3) Pá lyá za ti fel hí vás köz zé té te le hi á nyá ban a pá lyá zó kü -
lön fel hí vás nél kül nyújt hat ja be pá lyá za tát. A pá lyá za ti fel hí -
vás köz zé té te le nél kül be nyúj tott pá lyá za tok ra, tá mo ga tá sok -
ra e ren de let sza bá lya it meg fele lõen al kal maz ni kell.

A pályázat tartalmi elemei

6.  §

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
a) a pá lyá zó ne vét, szék he lyét (cí mét), te le fon- és te le -

fax szá mát, va la mint elekt ro ni kus el ér he tõ sé gét,
b) a pá lyá zó adó szá mát (adó azo no sí tó je lét),
c) a pá lyá za ti fel hí vás ban meg je lölt jog cí mek alap ján

igé nyel he tõ tá mo ga tás ból meg valósítani ter ve zett te vé -
keny sé gek, fel ada tok rész le tes is mer te té sét,

d) a meg valósításhoz igé nyelt tá mo ga tás össze gét, a
rész le te zett költ ség ve té si ter vet (eb ben kü lön sze re pel tet ni 
kell az áfa össze gét és a sa ját for rás mér té két),

e) a meg valósítás és fi nan szí ro zás idõ be ni üte me zé sét,
f) a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott egyéb ada to kat.

7.  §

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
a) hi te les má so lat ban a pá lyá zó 30 nap nál nem ré geb bi

cég ki vo na tát vagy iga zo lást a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé -
tel rõl, il let ve az egyé ni vál lal ko zói iga zol ványt,

b) a pá lyá zó kép vi se lõ jé nek köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett
alá írá si cím pél dá nyát vagy ügy véd ál tal el len jegy zett alá -
írás min tá ját,

c) ere de ti ben a pá lyá zó bank szám lá ját ve ze tõ hi tel in té -
zet 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lá sát – a 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,

d) a pá lyá zó lé te sí tõ ok ira tá ról ké szí tett egy sze rû má so -
la tot,

e) 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lást az ál la mi és ön kor -
mány za ti adó ha tó ság tól, va la mint a vám ha tó ság tól ar ról,
hogy köz tar to zá sa (adó-, já ru lék-, il le ték- vagy vám tar to -
zás) nem áll fenn, az zal, hogy 500 000 fo rin tot meg nem
ha la dó tá mo ga tá si összeg, to váb bá kül föl di pá lyá zó ese tén 
az iga zo lás a pá lyá zó cég sze rû en alá írt nyi lat ko za tá val is
he lyet te sít he tõ,

f) pá lyá zói nyi lat ko za tot a sa ját for rás meg lé té rõl; a sa -
ját for rást bank szám la ki vo nat tal, szer zõ dés sel vagy hi tel -
ígér vén nyel, he lyi ön kor mány zat pá lyá zó nál a tes tü le ti ha -
tá ro zat tal is iga zol ni kell,

g) a pá lyá zó kép vi se lõ je ál tal cég sze rû en alá írt nyi lat -
ko za tot ar ról, hogy:

 1. a pá lyá zat ban fog lalt ada tok, in for má ci ók, do -
ku men tá ci ók tel jes kö rû ek,  valódiak és hi te le -
sek,

 2. a pá lyá zó nak az Eu ró pai Unió tra di ci o ná lis sa ját 
for rá sai cí men tar to zá sa 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 ha lasz tás) en ge dé lye zett,

 3. a pá lyá zó az ál ta lá nos for gal mi adó (áfa) le vo -
ná sá ra vagy vissza igény lé sé re jo go sult-e,

 4. a pá lyá zó hoz zá já rul, hogy a köz tar to zá sok fi -
gye lem mel kí sé ré se cél já ból az adó szá mát (adó -
azo no sí tó je lét), tár sa da lom biz to sí tá si azo no sí -
tó je lét, tár sa da lom biz to sí tá si fo lyó szám la szá -
mát a Ma gyar Ál lam kincs tár, il let ve a mi nisz té -
ri um 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 me ré sé hez,

 5. a pá lyá zó nem áll vég el szá mo lá si, csõd-, fel szá -
mo lá si el já rás vagy a meg szün te té sé re irá nyu ló,
jog sza bály ban meg ha tá ro zott egyéb el já rás
alatt,

 6. a pá lyá zó hoz zá já rul – az ál lam ház tar tás ról
 szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak -
ban: Áht.) 15/A.  §-ában fog lal tak kal össz hang -
ban – az ada tai fel hasz ná lá sá hoz,

 7. a pá lyá zó nak az ál lam ház tar tás al rend sze ré 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,

 8. a pá lyá zó a meg valósítani ter ve zett te vé keny -
ség, fel adat vo nat ko zá sá ban más pá lyá za ton
részt vett-e, il let ve mi lyen más ál la mi és egyéb
tá mo ga tást vesz igény be,

 9. a pá lyá zó 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
hoz zá já rul,
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10. a pá lyá zó fel ha tal maz za a mi nisz té ri u mot a
11.  §-ban fog lalt ada tok nyil ván tar tá sá ra,

11. a pá lyá zó meg fe lel a ren de zett mun ka ügyi kap -
cso la tok az Áht. 15.  § (7) és (9) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye i nek,

12. a pá lyá zó val szem ben a 4.  §-ban fog lalt ki zá ró
fel té te lek nem áll nak fenn,

13. a pá lyá zó hoz zá já rul az ál lam ház tar tás mû kö dé -
si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: Ámr.) 83.  § (2) be kez -
dés j) pont já ban meg ha tá ro zott hoz zá fé ré si le -
he tõ ség biz to sí tá sá hoz,

h) ar ról, hogy a pá lyá zó fel ha tal maz za a mi nisz té ri u -
mot azon na li be sze dé si el já rás al kal ma zá sá ra,

i) a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá -
ról  szóló 2007. évi CLXXXI. tör vény 14.  §-ában meg ha tá -
ro zott nyi lat ko za tot,

j) a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott egyéb do ku -
men tu mo kat.

8.  §

Kül föl di pá lyá zó ese tén – amennyi ben jog sza bály el té -
rõ en nem ren del ke zik – a 7.  § e) pont ja és g) pont já nak
4. és 7. al pont ja a ma gyar or szá gi köz tar to zá sok, il let ve a
ma gyar ál lam ház tar tás al rend sze rei te kin te té ben al kal ma -
zan dó, a 7.  § g) pont já nak 5. al pont ja pe dig a pá lyá zó ra
irány adó jog (sa ját jog) sza bá lyai sze rint ér tel me zen dõ.

A pályázatok elbírálása

9.  §

(1) A pá lyá za to kat – ha e ren de let el té rõ en nem ren del ke -
zik – az egyes elõ irány za tok hoz kap cso ló dó an a mi nisz té ri -
um ha tás kör rel ren del ke zõ mun ka bi zott sá ga bí rál ja el és a
mun ka bi zott ság ja vas la ta alap ján a kö te le zett ség vál la lás ra
jo go sult hoz za meg a dön tést. A mun ka bi zott ság szük ség
sze rint, de ha von ta leg alább egy al ka lom mal ülé se zik.

(2) A mun ka bi zott ság a pá lyá za tok el bí rá lá sa so rán bí -
rá la ti szem pont ként figye lembe ve szi kü lö nö sen, hogy a
ter ve zett te vé keny ség mi lyen mér ték ben

a) il lesz ke dik a kül po li ti kai stra té gi á hoz,
b) al kal mas az elõ irány zat cél já nak meg valósítására,
c) fe lel meg a pá lyá za ti fel hí vás ban meg fo gal ma zott

konk rét kö ve tel mé nyek nek,
d) erõ sí ti a kül po li ti kai kor mány zat és a ha zai, va la mint 

a nem zet kö zi ci vil szfé ra kö zöt ti kap cso la tot,
e) al kal mas Ma gyar or szág kül föl di meg íté lé sé nek, a

hi te les Ma gyar or szág-kép ki ala kí tá sá nak elõ se gí té sé re,
f) költ ség ha té kony és biz to sít sa ját for rást.

(3) A pá lyá za tok hi á nyos be nyúj tá sa ese tén – ha e ren -
de let el té rõ en nem ren del ke zik – a mi nisz té ri um egy al ka -

lom mal a pá lyá zót – a 7.  §-ban meg ha tá ro zot tak vo nat ko -
zá sá ban – hi ány pót lás ra hív ja fel. A hi ány pót lás ha tár ide je
a hi ány pót lás ra tör té nõ fel hí vás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
nyol ca dik nap. A hi ány pót lás ra biz to sí tott ha tár idõ el mu -
lasz tá sa a pá lyá zó nak a pá lyá zat el bí rá lá sá ból  való ki zá rá -
sát ered mé nye zi.

(4) Tá mo ga tás a pá lyá zó ál tal igé nyelt összeg nél ki sebb
összeg ben is nyújt ha tó.

(5) Az ered mény rõl a dön tés tõl szá mí tott 15 mun ka na -
pon be lül írás ban kell ér te sí te ni a pá lyá zót. A nyer tes pá -
lyá zók szá má ra egy ide jû leg a szer zõ dés meg kö té sé re meg -
fe le lõ ha tár idõt kell meg ál la pí ta ni, mely ha tár idõ ig a tá mo -
ga tá si dön tés re az aján la ti kö tött ség sza bá lya it kell al kal -
maz ni.

(6) A mi nisz té ri um a pá lyá zat nyer te sé nek meg ne ve zé -
sét, a pá lyá zat tal el nyert tá mo ga tás össze gét, a tá mo ga tás
tár gyát a mi nisz té ri um in ter ne tes hon lap ján te szi köz zé.

(7) A (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott, a mi nisz té ri um
in ter ne tes hon lap ján tör té nõ köz zé té tel nem érin ti a köz zé -
té tel re vo nat ko zó egyéb jog sza bá lyi kö te le zett sé gek tel je -
sí té sét.

A tá mo ga tá si szer zõ dés

10.  §

(1) A mi nisz té ri um a nyer tes pá lyá zó val (a továb biak -
ban: ked vez mé nye zett) a tá mo ga tás fel té te le i rõl tá mo ga tá -
si szer zõ dés ben (a továb biak ban: szer zõ dés) ál la po dik
meg.

(2) Kül föl di ked vez mé nye zet tel kö tött szer zõ dés ese -
tén – amennyi ben jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik – a
jog vi ták el bí rá lá sá ra a ma gyar jog az irány adó és ma gyar
bí ró ság nak van jog ha tó sá ga. Kül föl di ked vez mé nye zet tel
szer zõ dést ma gyar nyel ven kell köt ni, ket tõ vagy több
nyel ven kö tött szer zõ dés ese tén a szer zõ dés ér tel me zé sé re
a ma gyar szö veg az irány adó.

(3) Amennyi ben a ked vez mé nye zet tel – a ked vez mé -
nye zett mu lasz tá sá ból vagy neki fel ró ha tó egyéb ok -
ból – az ér te sí tés ben meg je lölt ha tár idõ ig nem jön lét re a
szer zõ dés, a tá mo ga tá si dön tés ha tá lyát vesz ti és a ked vez -
mé nye zet tel a szer zõ dés nem köt he tõ meg.

(4) A mi nisz té ri um – a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
egyéb ese te ken kí vül – egy ol da lú, írás be li nyi lat ko zat tal
el áll hat a szer zõ dés tõl, ha az aláb bi fel té te lek bár me lyi ke
be kö vet ke zik:

a) a szer zõ dés ben rög zí tett idõ be li üte me zés elsõ ha tár -
ide jé tõl szá mí tott har minc na pon be lül a szer zõ dés tel je sí -
té se a ked vez mé nye zett nek fel ró ha tó ok ból nem kez dõ dik
meg, és a ked vez mé nye zett a ké se del mét ezen idõ alatt
írás ban sem men ti ki,

b) a ked vez mé nye zett a pá lyá zat be nyúj tá sa, il let ve a
szer zõ dés meg kö té se fo lya mán a pá lyá zat szak mai, pénz -
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ügyi tar tal mát, il let ve a tá mo ga tás nyúj tá sát ér dem ben be -
fo lyá so ló  valótlan, ha mis ada tot szol gál ta tott,

c) a ked vez mé nye zett a tá mo ga tást nem a szer zõ dés ben 
meg ha tá ro zott cél ra hasz nál ja fel,

d) a tá mo ga tott te vé keny ség tel je sí té se a ked vez mé -
nye zett nek fel ró ha tó ok ból ve szély be ke rül,

e) a ked vez mé nye zett neki fel ró ha tó ok ból egész ben
vagy rész ben nem tel je sí ti a szer zõ dés ben vál lalt kö te le -
zett sé ge it,

f) a tá mo ga tott te vé keny ség meg hi ú su lá sát vagy tar tós
aka dá lyoz ta tá sát elõ idé zõ kö rül mény a ked vez mé nye zett -
nek fel ró ha tó ok ból kö vet ke zett be,

g) a ked vez mé nye zett a pá lyá zat sza bály sze rû sé gé re,
il let ve a tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá ra vo nat -
ko zó el len õr zés tû ré si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get,

h) a ked vez mé nye zett a 7.  § g) pont já ban meg ha tá ro -
zott nyi lat ko za tok bár me lyi két vissza von ja,

i) a ked vez mé nye zett a 12.  §-ban fog lalt be je len té si kö -
te le zett sé ge i nek bár me lyi ke a szer zõ dés ben meg ha tá ro -
zott, de leg fel jebb egy hó na pon túli ké se del met szen ved.

11.  §

A mi nisz té ri um nyil ván tart ja a ked vez mé nye zet tel kö -
tött szer zõ dés lé nye ges tar tal mi ele me it, va la mint a szer zõ -
dés tel je sí té sé vel és a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá val kap cso -
la tos ada to kat.

Bejelentési kötelezettség

12.  §

A ked vez mé nye zett ha la dék ta la nul írás ban kö te les be -
je len te ni a mi nisz té ri um nak a kö vet ke zõ ket:

a) a tá mo ga tott te vé keny ség meg valósítása rész ben
vagy egész ben meg hi ú sul, tar tós aka dály ba üt kö zik, vagy
a szer zõ dés ben fog lalt üte me zés hez ké pest ké se del met
szen ved, il let ve en nek be kö vet ke zé se fe nye get,

b) adó le vo ná si jo go sult sá gá ban vál to zás kö vet ke zik be,
c) vele szem ben fel szá mo lá si, vég el szá mo lá si, csõd el -

já rás vagy a meg szün te té sé re irá nyu ló, jog sza bály ban
meg ha tá ro zott egyéb el já rás in dult,

d) le járt ese dé kes sé gû, meg nem fi ze tett köz tar to zá sa
vagy az ál lam ház tar tás bár mely al rend sze ré vel szem ben
le járt ese dé kes sé gû, meg nem fi ze tett tar to zá sa ke let ke zik.

A szerzõdésszegés jogkövetkezményei

13.  §

(1) Ab ban az eset ben, ha a ked vez mé nye zett a szer zõ -
dés ben vál lalt kö te le zett sé ge it nem, vagy csak rész ben tel -
je sí ti, il let ve a tá mo ga tott te vé keny ség meg valósítása

meg hi ú sul vagy tar tós aka dály ba üt kö zik, az igény be nem
vett tá mo ga tás a ked vez mé nye zet tet nem il le ti meg.

(2) Amennyi ben a nem tel je sí tés vagy a rész ben tör té nõ
tel je sí tés, a meg hi ú su lás, il let ve tar tós aka dály ba üt kö -
zés – a mi nisz té ri um ál tal el is mer ten – a ked vez mé nye zett -
nek nem ró ha tó fel, és a 12.  § a) pont já ban fog lalt be je len -
té si kö te le zett sé gé nek ha la dék ta la nul, de leg fel jebb egy
hó na pon be lül ele get tesz, a fel vett tá mo ga tás sal el kell
szá mol nia és a tá mo ga tás nak a tel je sí tés sel arány ban nem
álló ré szét a mi nisz té ri um er rõl  szóló ér te sí té sé nek kéz hez -
vé te lé tõl szá mí tott nyolc mun ka na pon be lül vissza kell fi -
zet nie, a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ka mat fi ze té si kö -
te le zett ség nél kül.

(3) Szer zõ dés tõl  való el ál lás ese tén a ked vez mé nye zett
az igény be vett tá mo ga tás össze gét a (4) be kez dés sze rin ti
ka mat tal nö velt összeg gel kö te les vissza fi zet ni, az el ál lás -
ról  szóló írás be li nyi lat ko zat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
nyolc mun ka na pon be lül.

(4) A (3) be kez dés ben elõ írt ka mat éves mér té ke – tör -
vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – meg egye zik a szer -
zõ dés tõl  való el ál lás idõ pont já ban ér vé nyes jegy ban ki
alap ka mat két sze re sé vel, de leg alább 20%. A ka mat fi ze té -
si kö te le zett ség a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak nap já tól a
vissza fi ze tés nap já ig ter he li a ked vez mé nye zet tet.

(5) Szer zõ dés tõl tör té nõ el ál lás ese tén az e ren de let ben
meg ha tá ro zott jog kö vet kez mé nyek mel lett a fe je zet fel -
ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ jé nek dön té sé vel a ked vez mé -
nye zett az adott költ ség ve té si évre ki zár ha tó az érin tett
elõ irány za tok tá mo ga tá si rend sze ré bõl.

(6) A (2)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott vissza fi ze té si
kö te le zett ség ese tén a már ki fi ze tett tá mo ga tá si összeg, to -
váb bá a (4) be kez dés sze rin ti ka mat és ké se del mi ka mat
meg fi ze té sé re irá nyu ló kö ve te lés ér vé nye sí té se azon na li
be sze dé si meg bí zás al kal ma zá sá val is tör tén het, és an nak a 
tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott elõ irány zat nak a
ja vá ra kell tel je sí te ni, ame lyet az elõ irány zat ról  szóló sza -
bá lyo zás sze rint a tá mo ga tás fo lyó sí tá sa ter helt.

(7) A mi nisz té ri um a szer zõ dés ben jo go sult to váb bi jog -
kö vet kez mé nye ket meg ha tá roz ni, így kü lö nö sen köt bér fi -
ze té si kö te le zett sé get elõ ír ni.

A támogatás folyósítása

14.  §

(1) A tá mo ga tá si összeg vagy an nak rész le tei fo lyó sí tá -
sá ra ér vé nyes és ha tá lyos szer zõ dés alap ján, utó la gos el -
szá mo lás sal – ha e ren de let el té rõ en nem ren del ke zik – a
tá mo ga tott te vé keny ség tel jes vagy rész le ges meg -
valósulását köve tõen ke rül sor, a tar tal mi je len tés és a
pénz ügyi do ku men tá ció el fo ga dá sa után, írás be li le hí vás
alap ján.
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(2) A ked vez mé nye zett ké rel mé re, in do kolt eset ben:
a) amennyi ben e ren de let más ként nem ren del ke zik, az

el nyert tá mo ga tás leg fel jebb 25%-áig utó la gos el szá mo -
lás sal elõ leg fo lyó sít ha tó,

b) nem pro fit ori en tált szer ve zet ese tén 500 000 fo rin tot 
meg nem ha la dó tá mo ga tá si összeg a tel je sí tést megelõ -
zõen, utó la gos el szá mo lás sal egy összeg ben fo lyó sít ha tó.

(3) Elõ leg igény be vé te le ese tén a tá mo ga tás fenn ma ra -
dó ré sze csak ak kor fo lyó sít ha tó, ha a ked vez mé nye zett a
sa ját for rás üte me zé se sze rin ti össze gét szám lá val iga zol -
tan fel hasz nál ta, és el szá molt az elõ leg gel.

15.  §

(1) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás olyan pá lyá zó ré szé re,
aki:

a) sa ját for rás sal nem ren del ke zik, ki vé ve, ha az igé -
nyelt tá mo ga tás össze ge az 500 000 fo rin tot nem ha lad ja
meg, il let ve ha e ren de let el té rõ en ren del ke zik,

b) az igé nyé ben  valótlan vagy meg té vesz tõ ada to kat
szol gál ta tott,

c) ko ráb ban a mi nisz té ri um mal kö tött bár mely szer zõ -
dés ben fog lalt fel té te le ket fel ró ha tó an meg szeg te,

d) csõd-, fel szá mo lá si, il let ve vég el szá mo lá si el já rás
vagy a meg szün te té sé re irá nyu ló, jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott egyéb el já rás alatt áll,

e) az ál lam ház tar tás bár mely al rend sze ré vel szem ben
le járt ese dé kes sé gû, meg nem fi ze tett tar to zá sa van,

f) nem fe lel meg a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok az
Áht. 15.  §-ában meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye i nek,

g) le járt ese dé kes sé gû, meg nem fi ze tett köz tar to zá sa van.

(2) Nem fo lyó sít ha tó tá mo ga tás an nak a ked vez mé nye -
zett nek, aki vel szem ben a szer zõ dés meg kö té sét köve tõen
fel szá mo lá si, vég el szá mo lá si, csõd el já rás vagy a meg -
szün te té sé re irá nyu ló, jog sza bály ban meg ha tá ro zott egyéb 
el já rás in dul, vagy le járt ese dé kes sé gû, meg nem fi ze tett
köz tar to zá sa, vagy az ál lam ház tar tás bár mely al rend sze ré -
vel szem ben le járt ese dé kes sé gû, meg nem fi ze tett tar to zá -
sa ke let ke zik.

A támogatás felhasználása

16.  §

A ked vez mé nye zett kö te les pénz ügyi do ku men tá ci ót
ké szí te ni a tá mo ga tás össze gé nek fel hasz ná lá sá ról, amely -
nek tar tal maz nia kell kü lö nö sen:

a) össze sí tõ ki mu ta tást a szer zõ dés mel lék le tét ké pe zõ
költ ség ve tés ben sze rep lõ költ sé gek re ve tít ve,

b) költ ség té te lek sze rin ti bon tás ban a szám la ki bo csá -
tó já nak ne vét, a szám la sor szá mát, a szám la tar tal mát (ki fi -
ze tés jog cí mét), a szám la kel tét és a tel je sí tés idõ pont ját, az 
áfa-ala pot, az áfa-tar tal mat és a brut tó össze get, va la mint

át uta lás ese té ben át uta lás sal tel je sí tett szám la má so lat mel -
lett a bank szám la ter he lé sé rõl  szóló ban ki iga zo lást vagy
ki vo na tot (meg je löl ve a vo nat ko zó té telt), kész pén zes ki fi -
ze tés ese té ben a kész pénz fel vé tel té nyét tar tal ma zó kü lön
ki mu ta tást,

c) a tá mo ga tás fel hasz ná lá sát iga zo ló szám la má so la tát
(az áfa-tar tal mú szám lák ese té ben fel kell tün tet ni a szám la 
net tó ér té két),

d) a sa ját for rás és társ fi nan szí ro zás do ku men tu ma i nak
má so la tát (meg ál la po dás, ha tá ro zat),

e) a sa ját for rás és társ fi nan szí ro zás fel hasz ná lá sá ról
 szóló ki mu ta tást,

f) bér költ ség el szá mo lá sa ese tén a pon tos tá mo ga tá si
összeg meg ha tá ro zá sát.

17.  §

A ked vez mé nye zett kö te les tar tal mi je len tést ké szí te ni a 
6.  § c) pont já ban meg je lölt te vé keny sé gek, fel ada tok tel je -
sí té sé rõl, ered mé nyé rõl.

18.  §

(1) A ked vez mé nye zett a tá mo ga tás össze gét ki zá ró lag
ak kor hasz nál hat ja fel az egyes költ sé gek után járó áfa ki -
fi ze té sé re, amennyi ben 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. Amennyi ben a szer zõ dés meg -
kö té sét köve tõen a ked vez mé nye zett adó le vo ná si vagy
vissza igény lé si jo go sult sá gá ban vál to zás kö vet ke zik be, a
vál to zás be je len té sé ig igény be vett áfa össze get kö te les
vissza fi zet ni.

(2) A ked vez mé nye zett a tá mo ga tás össze gét köz tar to -
zás tör lesz té sé re vagy más jel le gû adó ki fi ze té sé re nem
hasz nál hat ja fel.

(3) A tá mo ga tá si össze get a ked vez mé nye zett nem hasz -
nál hat ja fel a 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.

19.  §

(1) A szer zõ dés sze rû tel je sí tés mel lett fel nem hasz nált
tá mo ga tás ma rad vá nyát a ked vez mé nye zett a tá mo ga tott
te vé keny ség meg valósítására elõ írt ha tár idõt kö ve tõ
15 na pon be lül kö te les vissza utal ni.

(2) Amennyi ben a tá mo ga tott te vé keny ség össz költ sé ge 
(ki adá sa) csök ken a ter ve zett hez ké pest, a tá mo ga tá si
össze get – ha szük sé ges, a szer zõ dés mó do sí tá sá val – a tá -
mo ga tott te vé keny ség össz költ sé ge csök ken té sé nek ará -
nyá ban a mi nisz té ri um nak is csök ken te nie kell.
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20.  §

(1) A mi nisz té ri um az eu ró pai uni ós pá lyá za to kon  való
ered mé nyes rész vé tel elõ se gí té se ér de ké ben ci vil szer ve -
ze tet vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás ban ré sze sít het, ha a
ci vil szer ve zet olyan té má ban nyújt be eu ró pai uni ós pá -
lyá za tot, mely az 1.  § a)–g) pont ja i ban fel tün te tett elõ -
irány za tok cél ja i val össz hang ban van, és a ci vil szer ve zet
nem ren del ke zik az eu ró pai uni ós pá lyá zat el nye ré sé hez
szük sé ges sa ját for rás sal.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti, sa ját for rás ki egé szí té sé re,
il let ve biz to sí tá sá ra irá nyu ló tá mo ga tás nyúj tá sa kü lön pá -
lyá za ti fel hí vás köz zé té te le nél kül tör té nik.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás ren del ke zés re
bo csá tá sá nak to váb bi fel té te le, hogy a ci vil szer ve zet az
eu ró pai uni ós tá mo ga tást el nyer je.

EGYES ELÕIRÁNYZATOKRA VONATKOZÓ
 KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

Alapítványok támogatása

21.  §

(1) Az elõ irány zat cél ja vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás
nyúj tá sa a De mok rá cia Köz pont Köz ala pít vány mû kö dé si
költ sé ge i hez az ala pí tó ok irat ban meg ha tá ro zott fel ada tok
meg valósítása ér de ké ben.

(2) A mi nisz té ri um a De mok rá cia Köz pont Köz ala pít -
vánnyal a tá mo ga tás igény be vé te lé rõl, fel hasz ná lá sá nak
fel té te le i rõl, fo lyó sí tá sá nak üte me zé sé rõl, ren del te tés sze -
rû fel hasz ná lá sá nak el len õr zé sé rõl és el szá mo lá sá ról, va -
la mint a szer zõ dés sze gés jog kö vet kez mé nye i rõl, az el ál lás 
jo gá ról szer zõ dés ben ál la po dik meg.

(3) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa a szer zõ dés ben meg ha tá ro zot -
tak sze rint, a tel je sí tést meg elõ zõ en, utó la gos el szá mo lá si kö -
te le zett ség gel, sa ját for rás biz to sí tá sa nél kül tör té nik.

(4) A De mok rá cia Köz pont Köz ala pít vány az éves te vé -
keny sé gé rõl ké szült be szá mo lót leg ké sõbb a tárgy évet kö ve -
tõ év jú ni us 30-ig kö te les a mi nisz té ri um nak meg kül de ni.

Civil szervezetek támogatása

22.  §

(1) Az elõ irány zat cél ja vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás
nyúj tá sa az at lan ti gon do lat meg is mer te té sét és el ter jesz té -
sét cé lul tûzõ, va la mint a nem zet kö zi szer ve ze te ket ku ta tó
és nép sze rû sí tõ ci vil szer ve ze tek mû kö dé si költ sé ge i hez.

(2) Az elõ irány zat ból tá mo ga tás mû kö dé si költ ség hez
 való hoz zá já ru lás ként nyújt ha tó.

(3) A tá mo ga tás leg fel jebb 50%-a a pá lyá zó ké rel mé re
elõ leg ként fo lyó sít ha tó az zal, hogy a to váb bi rész le tek ki -
fi ze té sé re csak az elõ leg gel, szám lák alap ján tör té nõ el szá -
mo lást köve tõen ke rül het sor.

(4) A ked vez mé nye zett éves mû kö dé si költ sé gé nek tel -
jes össze gé re tá mo ga tás nem nyújt ha tó, az éves mû kö dé si
költ ség pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott há nya dát sa -
ját for rás ból kell biz to sí ta ni.

(5) Az egy ked vez mé nye zett nek nyújt ha tó tá mo ga tás
össze ge a 13 000 000 fo rin tot nem ha lad hat ja meg.

(6) A ked vez mé nye zet tek az éves te vé keny sé gük rõl ké -
szült be szá mo lót leg ké sõbb a tárgy évet kö ve tõ év jú ni us
30. nap já ig kö te le sek a mi nisz té ri um nak meg kül de ni.

Külügyi Kommunikáció

23.  §

(1) Az elõ irány zat cél ja
a) Ma gyar or szág kül föl di meg íté lé sé nek ja ví tá sa, kü lö -

nös te kin tet tel a ma gyar kul tú ra, tu do mány és tör té ne lem
ér té ke i nek, je les sze mé lyi sé ge i nek és ese mé nye i nek be -
mu ta tá sá ra, va la mint Ma gyar or szág kül po li ti kai te vé keny -
sé gé nek, sze rep vál la lá sá nak meg is mer te té se;

b) a tár sa da lom kül po li ti ka és dip lo má cia irán ti ér dek -
lõ dé sé nek erõ sí té se, az az zal kap cso la tos is me re te i nek bõ -
ví té se, a ci vil szer ve ze tek kül po li ti kai ér de ke ink ér vé nye -
sí té sé be tör té nõ ak tí vabb be vo ná sát cél zó te vé keny sé gek
elõ se gí té se, va la mint a kor mány za ti ci vil stra té gia meg -
valósulásának elõ se gí té se a kül kap cso la tok te rén;

c) a kor mány za ti ci vil stra té gia meg valósításának elõ -
se gí té se a kül kap cso la tok te rén, a kül po li ti kai kor mány zat
és a ha zai, va la mint a ha tá ron túli ci vil szfé ra kö zöt ti kap -
cso la tok erõ sí té sét és bõ ví té sét cél zó te vé keny sé gek, il let -
ve en nek ke re té ben tu do má nyos ku ta tá sok, kon fe ren ci ák
tá mo ga tá sa;

d) a NA TO-nak az eu ró pai és a glo bá lis biz ton ság po li -
ti ka ala kí tá sá ban ját szott sze re pé vel kap cso la tos is me re tek 
szé les körû ter jesz té se, Ma gyar or szág NA TO-tag sá ga tár -
sa dal mi tá mo ga tott sá gá nak nö ve lé se.

(2) Az elõ irány zat ból cél ja i nak meg fele lõen, az aláb bi
jog cí me ken fo lyó sít ha tó tá mo ga tás, il let ve  valósítható
meg be szer zés:

a) kül föl di tá jé koz ta tást szol gá ló ide gen és ese ten ként
ma gyar nyel vû la pok, köny vek, al bu mok, fo lyó ira tok, rek -
lám-, PR és is me ret ter jesz tõ ki ad vá nyok meg je len te té se,
be szer zé se, te ma ti kus ki ál lí tá sok szer ve zé se,

b) a NATO te vé keny sé gé rõl  szóló ren dez vé nyek szer -
ve zé se, ki ad vá nyok, cik kek meg je len te té se,

c) a nem zet kö zi biz ton ság po li ti kai hely zet ala ku lá sá -
nak a NATO te vé keny sé gé re és ha zánk kül- és biz ton ság -
po li ti ká já ra gya ko rolt ha tá sát elem zõ ren dez vé nyek szer -
ve zé se, ki ad vá nyok meg je len te té se a pá lyá za ti fel hí vás ban 
meg ha tá ro zott té mák alap ján,
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d) fo tók, fil mek és vi deo anya gok, elekt ro ni kus in for má -
ció hor do zók (szoft ver, CD, DVD, CD-ROM) ké szí té se,

e) kép zés, ta nul má nyi ver seny szer ve zé se, le bo nyo lí tá sa,
f) egyéb ren dez vény-, kon fe ren cia-, ki ál lí tás-, il let ve

ese mény szer ve zés,
g) szak for dí tá sok, ide gen nyel vû lek to rá lás, szak ér tõi

dí jak, egyéb szak szol gál ta tá sok nyúj tá sa,
h) nyom dai elõ ké szí tés, nyom ta tás,
i) a ha zai és a ha tá ron túli ci vil tár sa da lom kül po li ti ka

irán ti ér dek lõ dé sé nek fo ko zá sát elõ se gí tõ anya gok, il let ve
prog ra mok ké szí té se,

j) egyéb, a la kos ság vagy a kül föl di part ne rek tá jé koz ta tá -
sát cél zó kom mu ni ká ci ós te vé keny sé gek meg valósítása,

k) elekt ro ni kus kom mu ni ká ci ós te vé keny ség és fej lesz tés.

24.  §

Az elõ irány zat ból a mi nisz té ri um az elõ irány zat cél já -
val össz hang ban álló be szer zé se ket  valósíthat meg.

25.  §

Az elõ irány zat ból – a 23.  § (1) be kez dés c) pont já ban
meg ha tá ro zott cél ra – kü lön pá lyá za ti fel hí vás köz zé té te le
nél kül nyújt ha tó tá mo ga tás. A tá mo ga tás nyúj tá sa so rán
e ren de let 9.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zést nem
kell al kal maz ni.

Nemzetközi Fejlesztési Együttmûködés

26.  §

(1) Az elõ irány zat cél ja a ke vés bé fej lett or szá gok meg -
se gí té se és tár sa dal mi-gaz da sá gi elõ re ha la dá suk tá mo ga -
tá sa a nem zet kö zi fej lesz té si együtt mû kö dé si prog ra mo -
kon ke resz tül, össz hang ban az ENSZ, az OECD és az EU
fej lesz té si po li ti ká já val.

(2) Az elõ irány zat ter hé re az aláb bi jog cí me ken nyújt -
ha tó tá mo ga tás és  valósítható meg be szer zés:

a) tech ni kai együtt mû kö dés (kü lö nö sen ok ta tás, kép -
zés, ta pasz ta lat- és is me ret át adás),

b) pro jekt tí pu sú együtt mû kö dés,
c) a NEFE tár sa dal mi tá mo ga tott sá gát elõ se gí tõ tá jé -

koz ta tá si te vé keny ség,
d) egyéb tá mo ga tá si jel le gû te vé keny ség,
e) kül kép vi se le ti mik ro pro jekt,
f) Af ga nisz tá ni PRT tá mo ga tá sa,
g) hu ma ni tá ri us se gé lye zés.

(3) Az elõ irány zat ból tá mo ga tan dó part ner or szá gok kö -
rét – a (2) be kez dés e)–g) pont ja it ki vé ve – és a szek to rá lis
(ága za ti) pri o ri tá so kat a Nem zet kö zi Fej lesz té si Együtt -
mû kö dé si Kor mány bi zott ság (a továb biak ban: NEFE KB)

ha tá roz za meg, az elõ irány zat fel hasz ná lá sá ról pe dig en -
nek meg fele lõen a mi nisz ter dönt.

(4) A mi nisz té ri um szük ség ese tén nem zet kö zi, il let ve
mi nisz te ri szin tû ál ta lá nos ke ret meg ál la po dás meg kö té sét
kez de mé nye zi a part ner or szá gok erre ki je lölt szer ve i nél.

(5) A konk rét pá lyá za ti pro jekt meg valósításához szük -
sé ges fo ga dó nyi lat ko zat be szer zé sé rõl a pá lyá zó nak kell
gon dos kod nia.

(6) Az elõ irány zat ból a (2) be kez dés a) és e) pont ja i ban
meg ha tá ro zott jog cí mek bõl a tá mo ga tás nyúj tá sa kü lön
pá lyá za ti fel hí vás köz zé té te le nél kül tör té nik.

(7) Az elõ irány zat ból a mi nisz té ri um az elõ irány zat cél já -
val össz hang ban álló be szer zé se ket  valósíthat meg. Tá mo ga -
tás oly mó don is nyújt ha tó, hogy a mi nisz té ri um a be szer zést
köz vet le nül a ked vez mé nye zett ja vá ra  valósítja meg.

(8) A NEFE pro jek tek meg valósulását a mi nisz té ri um
fo lya ma to san el len õr zi.

(9) A mi nisz té ri um a tárgy évet kö ve tõ év már ci us hó
utol só nap já ig je len tést ké szít a NEFE KB ré szé re mind az
elõ irány zat fel hasz ná lá sá ról, mind a pro jek tek meg -
valósulásáról.

27.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban kül kép vi se le ti mik ro pro -
jekt a Ma gyar Köz tár sa ság va la mely kül kép vi se le te köz re -
mû kö dé sé vel – a (4) be kez dés ben fog lal tak sze rin ti – a
NEFE elõ irány zat ból és an nak cél já val össz hang ban, a fo -
ga dó ál lam te rü le tén mû kö dõ és ál ta la nyil ván tar tás ba vett
szer ve zet ré szé re vissza nem té rí ten dõ pénz be ni tá mo ga tás 
nyúj tá sa az e szer ve zet ál tal meg valósítandó, a fo ga dó ál -
lam fej lesz té si prog ram já hoz il lesz ke dõ pro jekt vég re haj -
tá sá ra.

(2) A kül kép vi se le ti mik ro pro jekt re az e §-ban fog lalt
el té ré sek kel nyújt ha tó tá mo ga tás.

(3) Mik ro pro jek tek tá mo ga tá sa cél já ra a NEFE elõ -
irány zat 10%-a ke rül het el kü lö ní tés re az zal, hogy kül kép -
vi se le ten ként és mik ro pro jek ten ként leg fel jebb 20 000
EUR hasz nál ha tó fel.

(4) A kül kép vi se let ve ze tõ je ál tal ja va solt mik ro pro jek -
tek tá mo ga tá sát a mi nisz té ri um ha tás kör rel ren del ke zõ bi -
zott sá ga hagy ja jóvá. A tá mo ga tá si szer zõ dést a mi nisz té -
ri um kép vi se le té ben a kül kép vi se let ve ze tõ je írja alá és an -
nak elõ ké szí té sé ért, meg kö té sé ért, a tel je sí tés fo lya ma tos
el len õr zé sé ért, a pro jekt meg valósításának do ku men tá lá -
sá ért – ide ért ve a pénz ügyi el szá mo lást is – tel jes kö rû fe -
le lõs ség gel tar to zik.

(5) Mik ro pro jek tek ese tén in do kolt eset ben – a kép vi se -
let ve ze tõ jé nek a fo ga dó ál lam vi szo nya it figye lembe vevõ 
ja vas la ta alap ján, a mi nisz té ri um ha tás kör rel ren del ke zõ
bi zott sá gá nak jó vá ha gyá sá val – az el nyert tá mo ga tás leg -
fel jebb 75%-áig fo lyó sít ha tó elõ leg.
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28.  §

(1) Az Af ga nisz tá ni PRT jog cím cso port el kü lö ní tett ré -
szé bõl azon na li, hely szí nen nyúj tan dó hu ma ni tá ri us vagy
fej lesz té si cél ra – kü lön pá lyá za ti fel hí vás köz zé té te le nél -
kül – az e §-ban fog lalt el té ré sek kel tá mo ga tás nyújt ha tó,
il let ve be szer zés  valósítható meg. A tá mo ga tás Af ga nisz -
tán fej lesz té si prog ram já hoz il lesz ke dõ pro jekt vég re haj tá -
sá ra, vissza nem té rí ten dõ pénz ügyi tá mo ga tás for má já ban
nyújt ha tó.

(2) A sa ját for rás leg ki sebb mér té ke 5%.

29.  §

(1) A hu ma ni tá ri us se gé lye zés jog cím cso port cél ja az
ENSZ Alap ok má nyá ban rög zí tett alap el vek kel és az EU
tag ság gal össz hang ban, sür gõs sé gi jel leg gel – kü lö nö sen
ter mé sze ti csa pá sok, fegy ve res konf lik tu sok, il let ve struk -
tu rá lis hu ma ni tá ri us vál ság okoz ta ká rok, szen ve dé sek
eny hí té sé re – hu ma ni tá ri us se gít ség nyúj tá sa.

(2) A jog cím cso port ból a je len §-ban fog lalt el té ré sek -
kel nyújt ha tó tá mo ga tás. A tá mo ga tást a mi nisz té ri um
meg hí vá sos pá lyá zat ke re té ben nyújt ja. A pá lyá zat ra e ren -
de let 9.  § (3) be kez dé se nem al kal ma zan dó. A pá lyá zat be -
nyúj tá sá nak ha tár ide je 30 nap nál rö vi debb is le het az zal,
hogy a pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide jét a miniszté -
rium úgy ha tá roz za meg, hogy ele gen dõ idõ tar tam áll jon
ren del ke zés re a pá lyá zók – egyen lõ eséllyel tör té nõ – meg -
fe le lõ aján lat té te lé hez. A sa ját for rás leg ki sebb mér té ke
5%.

(3) A nyer tes pá lyá zók szá má ra az el nyert tá mo ga tást a
mi nisz té ri um a ve lük kö tött tá mo ga tá si szer zõ dés mind két
fél ál tal tör tént alá írá sát kö ve tõ 15 na pon be lül át utal ja. A
tá mo ga tott te vé keny ség meg valósulását kö ve tõ 30 na pon
be lül a pá lyá zó kö te les be nyúj ta ni a pénz ügyi és tar tal mi
be szá mo lót.

(4) A jog cím cso port ból le het fi nan szí roz ni az el nyert
pá lyá za tok ese té ben a se gé lyek kel köz vet le nül össze füg gõ 
költ sé ge ket, kü lö nö sen be szer zés, cso ma go lás, szál lí tás,
szak ér tõi költ sé gek (a továb biak ban együtt: já ru lé kos költ -
sé gek).

(5) A já ru lé kos költ sé gek mér té ké nek meg ha tá ro zá sa a
tá mo ga tá si összeg hez mér ten min den eset ben a ka taszt ró fa 
szín he lyé nek is me re té ben ke rül meg ha tá ro zás ra a szer zõ -
dés ben, an nak mér té ke azon ban nem le het több az el nyert
tá mo ga tás 10%-ánál, il let ve kü lö nö sen in do kolt eset ben
20%-ánál.

(6) A se gély szál lít má nyok össze ál lí tá sa so rán a köz be -
szer zé sek re vo nat ko zó ha tá lyos jog sza bá lyi ren del ke zé sek 
figye lembe véte lével kell el jár ni. A se gély szál lít má nyok
össze ál lí tá sát és a ren del te té si hely re tör té nõ el jut ta tást va -
la mely hu ma ni tá ri us ci vil szer ve zet, nem zet kö zi hu ma ni -
tá ri us szer ve zet vagy a Ma gyar Vö rös ke reszt vé gez he ti,

ille tõ leg más gaz dál ko dó szer ve zet ki zá ró lag non pro fit te -
vé keny sé ge ré sze ként.

(7) A kül ügy mi nisz ter éven te a NEFE KB ré szé re  szóló
be szá mo ló ré sze ként tesz je len tést a Kor mány nak a hu ma -
ni tá ri us se gé lye zés fel hasz ná lá sá ról.

Kelet- és délkelet-európai
kormányzati stratégia végrehajtása

és a határon túli magyar kapcsolatok

30.  §

(1) Az elõ irány zat cél ja
a) a ré gió sta bi li tá sá nak, de mok ra ti zá ló dá sá nak és mo -

der ni zá ci ó já nak elõ se gí té se, a ha tá ron át nyú ló re gi o ná lis
együtt mû kö dés tá mo ga tá sa, Ma gyar or szág mint EU ha tár -
or szág együtt mû kö dé sé nek erõ sí té se a szom szé dos or szá -
gok kal, az EU csat la ko zás so rán szer zett ta pasz ta la tok át -
adá sa,

b) a tér ség be li EU in teg rá ci ós tö rek vé sek tá mo ga tá sa,
az Eu ró pai Unió Szom széd ság po li ti ká já hoz, il let ve nyu -
gat-bal ká ni di men zi ó hoz  való hoz zá já ru lás ré vén,

c) a de mok rá cia erõ sí té sét szol gá ló kor mány za ti és ön -
kor mány za ti szin tû ha tá ron át nyú ló együtt mû kö dés – így
kü lö nö sen a Sze ge di Fo lya mat és a Nyír egy há zi Kez de mé -
nye zés – tá mo ga tá sa,

d) ha tá ron túli ma gyar kap cso la tok tá mo ga tá sa.

(2) Az (1) be kez dés a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott cé -
lok meg valósítása ér de ké ben a mi nisz té ri um az 5.  § (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott pá lyá za ti fel hí vást tesz köz zé,
mely re a pá lyá zó éves ke ret pá lyá za tot nyújt be. A mi nisz -
té ri um ki zá ró lag a nyer tes pá lyá zó val köti meg a szer zõ -
dést. Nem nyújt ha tó tá mo ga tás an nak a pá lyá zó nak, aki
nem ren del ke zik az e ren de let ben meg ha tá ro zott sa ját for -
rás sal.

(3) A nyer tes pá lyá zó az el nyert tá mo ga tást a ke ret pá -
lyá zat ban fel tün te tett pro jekt cé lok ki vi te le zé sé re for dí tott
költ sé gek re hasz nál hat ja fel.

(4) A pá lyá zó ké rel mé re az el nyert tá mo ga tás 25%-áig
utó la gos el szá mo lás sal elõ leg fo lyó sít ha tó. Elõ leg igény -
be vé te le ese tén a tá mo ga tás fenn ma ra dó ré sze csak ak kor
fo lyó sít ha tó, ha a ked vez mé nye zett szám lák kal iga zol tan
el szá molt az elõ leg gel és a sa ját for rás üte me zés sze rin ti
össze gét szám lá val iga zol tan fel hasz nál ta.

(5) A ked vez mé nye zett az éves te vé keny sé gé rõl ké szült
be szá mo lót leg ké sõbb a tárgy évet kö ve tõ év jú ni us 30-ig
kö te les a mi nisz té ri um nak meg kül de ni.

(6) Az elõ irány zat ból a mi nisz té ri um az elõ irány zat cél -
já val össz hang ban álló be szer zé se ket  valósíthat meg.

(7) Az (1) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott cél ra
tu do má nyos ku ta tá sok ra és ta nul má nyok el ké szí té sé re,
kon fe ren ci ák, mû hely ta lál ko zók szer ve zé sé re is nyújt ha tó
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tá mo ga tás az zal, hogy e tá mo ga tá sok ra a ha tá ron túli tá -
mo ga tá sok el té rõ sza bá lyo zá sá nak rend jé rõl  szóló
84/2005. (V. 2.) Korm. ren de let is meg fele lõen al kal ma -
zan dó. A tá mo ga tás nyúj tá sa kü lön pá lyá za ti fel hí vás köz -
zé té te le nél kül tör té nik. Amennyi ben a tá mo ga tás nyúj tá sa 
köz vet le nül a kül föl di ked vez mé nye zett ré szé re tör té nik,
e ren de let sa ját for rás ra vo nat ko zó ren del ke zé se i tõl el le -
het tér ni. Tá mo ga tás olyan ci vil szer ve zet szá má ra is
nyújt ha tó, ame lyet a bí ró ság 2006. ja nu ár el se jét köve tõen
vett nyil ván tar tás ba. Tá mo ga tás oly mó don is nyújt ha tó,
hogy a mi nisz té ri um a be szer zést köz vet le nül a ked vez mé -
nye zett ja vá ra, il let ve az ál ta la le bo nyo lí tan dó prog ram
elõ se gí té se ér de ké ben  valósítja meg.

Lakossági EU tájékoztatási feladatok

31.  §

(1) Az elõ irány zat cél ja, hogy hoz zá já rul jon a ma gyar
ál lam pol gá rok uni ós is me re te i nek bõ ví té sé hez, az ér zel mi
kö tõ dés ki ala kí tá sá hoz, a tár sa dal mi pár be széd elõ se gí té -
sé hez, a he lyi kö zös sé gek eu ró pai uni ós ta pasz ta la ta i nak,
vé le mé nyé nek meg is me ré sé hez.

(2) Az elõ irány zat ból – az elõ irány zat cél já val össz -
hang ban – az aláb bi jog cí me ken vissza nem té rí ten dõ tá -
mo ga tás nyújt ha tó, il let ve  valósítható meg be szer zés, tel -
je sít he tõ egyéb ki fi ze tés:

a) ,,Eu vo nal” Te le fo nos Tá jé koz ta tó Szol gá lat és Hon -
lap mû köd te té se és kap cso ló dó szol gál ta tá sai költ sé ge i nek 
fe de zé se,

b) EU pro jek tek és prog ra mok meg valósítása,
c) eu ró pai uni ós ki ad vá nyok és az Eu ró pai Tü kör meg -

je len te té se,
d) az Igaz ga tá si Part ner sé gi Meg ál la po dás meg -

valósításához kap cso ló dó költ sé gek fe de zé se,
e) EU-kom mu ni ká ci ós pro jek tek, kon fe ren ci ák szer ve -

zé se, ta nul má nyi, mû vé sze ti ver se nyek,
f) a ha zai és nem zet kö zi EU-kom mu ni ká ci ós há ló za tok 

kép zé se,
g) a ha zai EU-kom mu ni ká ci ós há ló za tok kal tör té nõ

együtt mû kö dés, új bu da pes ti in for má ci ós há ló zat lét re ho -
zá sa,

h) az is ko lai eu ró pai uni ós ok ta tás fej lesz té se pro jek -
tek, kép zé sek út ján,

i) a Kul tú rák Kö zöt ti Pár be széd 2008-as eu ró pai évé -
nek al kal má ból és ah hoz kap cso ló dó an szer ve zett ese mé -
nyek ben tör té nõ együtt mû kö dés, így kü lö nö sen mû vé sze ti
ver se nyek tá mo ga tá sa.

(3) A tá mo ga tás nyúj tá sa kü lön pá lyá za ti fel hí vás köz -
zé té te le nél kül tör té nik a (2) be kez dés b), e), g) és i) pont -
ja i ban meg ha tá ro zott ese tek ben.

(4) Sa ját for rás nél kül nyújt ha tó tá mo ga tás a (2) be kez -
dés b), g) és i) pont ja i ban meg ha tá ro zott ese tek ben.

Demokratikus átalakulás elõsegítése

32.  §

(1) Az elõ irány zat cél ja a de mok ra ti kus át ala ku lás elõ -
se gí té se ér de ké ben köz vet len vagy ci vil szer ve ze te ken ke -
resz tül meg valósuló tá mo ga tás nyúj tá sa

a) szak mai to vább kép zé sek hez, tu do má nyos kon fe ren -
ci ák szer ve zé sé hez, a de mok ra ti kus át ala ku lást be mu ta tó
fil mek, se géd anya gok, köny vek, ki ad vá nyok meg szer -
kesz té sé hez, ter jesz té sé hez;

b) a de mok ra ti kus át ala ku lás elõtt álló vagy an nak fo -
lya ma tá ban lévõ ál la mok de mok ra ti kus át ala ku lá sá nak
elõ se gí té sé hez, el sõ sor ban dip lo má ci ai vagy ci vil te vé -
keny sé gé nek, in téz mé nyi hát te ré nek tá mo ga tá sá val, mû -
kö dé si fel té te lei meg te rem té sé hez  való hoz zá já ru lás sal.

(2) A tá mo ga tás nyúj tá sa kü lön pá lyá za ti fel hí vás köz -
zé té te le nél kül tör té nik.

(3) Amennyi ben a tá mo ga tás nyúj tá sa köz vet le nül a
kül föl di ked vez mé nye zett ré szé re tör té nik, e ren de let sa ját
for rás ra és elõ leg re vo nat ko zó ren del ke zé se i tõl el le het
tér ni, tá mo ga tás sa ját for rás hi á nyá ban is fo lyó sít ha tó, va -
la mint a tá mo ga tás fo lyó sí tá sa a tel je sí tést meg elõ zõ en,
utó la gos el szá mo lá si kö te le zett ség gel is tör tén het.

(4) Az elõ irány zat ból a mi nisz té ri um az elõ irány zat cél -
já val össz hang ban álló be szer zé se ket  valósíthat meg. Tá -
mo ga tás oly mó don is nyújt ha tó, hogy a mi nisz té ri um a be -
szer zést köz vet le nül a ked vez mé nye zett ja vá ra  valósítja
meg.

Záró rendelkezések

33.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé -
tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba, egy ide -
jû 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, el len õr zé sé nek
sza bá lya i ról  szóló 1/2007. (III. 29.) KüM ren de let és 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 mó do sí tá sá ról
 szóló 3/2007. (VIII. 14.) KüM ren de let ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let 7.  § i) pont ja 2008. áp ri lis 1-jén lép ha -
tály ba, ez zel egy ide jû leg a 4. §, va la mint a 7.  § g) pont já -
nak 12. al pont ja ha tá lyát vesz ti az zal, hogy azo kat a 2008.
áp ri lis 1-jé ig köz zé tett pá lyá za ti fel hí vá sok alap ján be -
nyúj tott, va la mint a pá lyá za ti fel hí vás köz zé té te le hi á nyá -
ban 2008. áp ri lis 1-jé ig be nyúj tott pá lyá za tok ra al kal maz -
ni kell.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
k ö z l e m é n y e

a 2008. március 9-én megtartott országos népszavazás eredményérõl

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény 124/A.  § (3) be kez dé sé nek j) pont -
ja és 129.  §-a alap ján meg ál la pít ja és köz zé te szi a 2008. már ci us 9-én meg tar tott or szá gos népszavazás eredményét:

1. Az or szá gos nép sza va zá son az or szág 3174 te le pü lé sén és 91 kül kép vi se le ti sza va zó he lyen, 10 952 sza va zó kör ben
a vá lasz tó jo go sult ál lam pol gá rok 3 kérdésrõl szavaztak.

2. A vá lasz tók nyil ván tar tá sa és a sza va zó ként meg je len tek ada ta i nak or szá gos összesítése

A sza va zást meg elõ zõ nap
16 órá ig a név jegy zék be
fel vett vá lasz tó pol gá rok

száma

A sza va zás nap ján 
a név jegy zék be iga zo lás
alap ján fel vett vá lasz tó-

pol gá rok száma

A vá lasz tó pol gá rok szá ma 
a név jegy zék ben a sza va zás 

be fe je zé se kor

Vissza uta sí tott
 pol gá rok

 szá ma

Sza va zó ként meg je lent 
vá lasz tó pol gá rok száma

A B C D E

8 016 783 23 342 8 040 125 6 212 4 061 015

3. A sza va zás or szá go san össze sí tett ada ta i nak szá za lé kos arányai

Sza va zó ként meg je lent a vá lasz tó jo go sul tak 50,51%-a.

Nem je lent meg a sza va zá son a vá lasz tó jo go sul tak 49,49%-a.

4. Az or szá gos nép sza va zás ered mé nye a kö vet ke zõ kér dés ben

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a fek võ be teg-gyógy in té ze ti el lá tá sért a je len kér dés ben meg tar tott nép sza va zást kö ve tõ év
ja nu ár 1-jé tõl ne kell jen kór há zi napidíjat fizetni?”

Az ur nák ban 
és az ér vé nyes sza va zá si 

ira tok ban lévõ 
sza va zó la pok száma

El té rés a sza va zó ként
meg je len tek szá má tól

(több let: + /hi ány zó: –)

Ér vény te len 
sza va za tok

 szá ma

Ér vé nyes
 sza va za tok

 szá ma

Az ér vé nyes sza va za tok ból

IGEN
 sza va za tok szá ma

NEM
 sza va za tok szá ma

F G H I J K

4 059 185 –1 830 32 268 4 026 917 3 385 981 640 936

A kér dés re

– Ér vé nye sen sza va zott a meg je lent vá lasz tó pol gá rok 99,16%-a.

– Ér vény te le nül sza va zott a meg je lent vá lasz tó pol gá rok 0,79%-a.

– IGEN vá laszt adott az ér vé nye sen sza va zók 84,08%-a, azaz az összes vá lasz tó pol gár 42,11%-a.

– NEM vá laszt adott az ér vé nye sen sza va zók 15,92%-a, azaz az összes vá lasz tó pol gár 7,97%-a.

Az or szá go san össze sí tett ada tok alap ján az or szá gos nép sza va zás e kér dés te kin te té ben ered mé nyes.
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5. Az or szá gos nép sza va zás ered mé nye a kö vet ke zõ kér dés ben

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a há zi or vo si el lá tá sért, fo gá sza ti el lá tá sért és a já ró be teg-szak el lá tá sért a je len kér dés ben 
meg tar tott nép sza va zást kö ve tõ év ja nu ár 1-jé tõl ne kelljen vizitdíjat fizetni?”

Az ur nák ban
és az ér vé nyes

 sza va zá si ira tok ban
lévõ sza va zó la pok

száma

El té rés a sza va zó ként
meg je len tek szá má tól

(több let: + /hi ány zó: –)

Ér vény te len
 sza va za tok

 szá ma

Ér vé nyes
 sza va za tok

 szá ma

Az ér vé nyes sza va za tok ból

IGEN
 sza va za tok szá ma

NEM
 sza va za tok szá ma

F G H I J K

4 059 201 –1 814 29 605 4 029 596 3 321 313 708 283

A kér dés re
– Ér vé nye sen sza va zott a meg je lent vá lasz tó pol gá rok 99,23%-a.
– Ér vény te le nül sza va zott a meg je lent vá lasz tó pol gá rok 0,73%-a.
– IGEN vá laszt adott az ér vé nye sen sza va zók 82,42%-a, azaz az összes vá lasz tó pol gár 41,31%-a.
– NEM vá laszt adott az ér vé nye sen sza va zók 17,58%-a, azaz az összes vá lasz tó pol gár 8,81%-a.

Az or szá go san össze sí tett ada tok alap ján az or szá gos nép sza va zás e kér dés te kin te té ben eredményes.

6. Az or szá gos nép sza va zás ered mé nye a kö vet ke zõ kér dés ben

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy az ál la mi lag tá mo ga tott fel sõ fo kú ta nul má nyo kat foly ta tó hall ga tók nak ne kell jen kép zé si
hoz zá já ru lást fizetniük?”

Az ur nák ban 
és az ér vé nyes sza va zá si 

ira tok ban lévõ 
sza va zó la pok száma

El té rés a sza va zó ként
meg je len tek szá má tól

(több let: + /hi ány zó: –)

Ér vény te len
 sza va za tok

 szá ma

Ér vé nyes
 sza va za tok

 szá ma

Az ér vé nyes sza va za tok ból

IGEN sza va za tok szá ma NEM sza va za tok szá ma

F G H I J K

4 059 121 –1 894 33 863 4 025 258 3 309 616 715 642

A kér dés re
– Ér vé nye sen sza va zott a meg je lent vá lasz tó pol gá rok 99,12%-a.
– Ér vény te le nül sza va zott a meg je lent vá lasz tó pol gá rok 0,83%-a.
– IGEN vá laszt adott az ér vé nye sen sza va zók 82,22%-a, azaz az összes vá lasz tó pol gár 41,16%-a.
– NEM vá laszt adott az ér vé nye sen sza va zók 17,78%-a, azaz az összes vá lasz tó pol gár 8,90%-a.

Az or szá go san össze sí tett ada tok alap ján az or szá gos nép sza va zás e kér dés te kin te té ben eredményes.

Ké szült: 2008. év már ci us hó nap 18. nap ján, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hi va ta li he lyi sé gé ben.

Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Dr. Bor dás Vil mos s. k., Dr. Fa ze kas Ma ri an na s. k.,

Dr. Ivan csics Im re s. k., Dr. Pocz ko di Ba lázs s. k.,

Dr. Vej key Imre s. k.,

az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság tag jai
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Az Országos Választási Bizottság
149/2008. (III. 14.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §-a
(3) be kez dé sé nek j) pont já ban meg ha tá ro zott ha tás kö ré ben el jár va a 2008. év már ci us hó 9. nap já ra ki tû zött or szá gos
nép sza va zás ered mé nyé nek meg ál la pí tá sa tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a je len ha tá ro zat mel lék le tét ké pe zõ jegy zõ könyv sze rint (Jegy zõ könyv a Nép sza -
va zás Ered mé nyé rõl) rög zí ti az Or szág gyû lés 109/2007. (XII. 19.) OGY szá mú ha tá ro za tá val

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a fek võ be teg-gyógy in té ze ti el lá tá sért a je len kér dés ben meg tar tott nép sza va zást kö ve tõ év
ja nu ár 1-jé tõl ne kell jen kór há zi napidíjat fizetni?”

kér dés ben el ren delt or szá gos ügy dön tõ nép sza va zás ered mé nyét.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a nép sza va zás ered mé nyes, mert az ér vé nye sen sza va zó vá lasz -
tó pol gá rok több mint fele, és az összes vá lasz tó pol gár több mint egy ne gye de a meg fo gal ma zott kérdésre azonos választ
adott.

A ha tá ro zat el len a meg ho za ta lá tól szá mí tott 3 na pon be lül a Leg fel sõbb Bí ró ság hoz cím zett bí ró sá gi fe lül vizs gá lat
irán ti ké rel met le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729). A bí ró sá gi fe lül vizs gá lat irán ti ké rel met úgy kell be nyúj ta ni, hogy az leg ké sõbb 2008. 
már ci us 17-én 16.00 órá ig meg ér kez zen. A bí ró sá gi el já rás ban az ügy vé di kép vi se let kö te le zõ. A jogi szak vizs gá val
rendelkezõ személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

Indokolás

A Ve. 124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont ja és 128.  §-a alap ján az or szá gos nép sza va zás ered mé nyét – a sza va zat -
szám lá ló bi zott sá gok ál tal ki ál lí tott jegy zõ köny vek és a kül kép vi se le ti sza va zás ered mé nyé rõl ki ál lí tott jegy zõ könyv
alap ján – az Or szá gos Vá lasz tá si Bizottság állapítja meg és teszi közzé.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/C.  §-ának (6) be kez dé sén, a Ve. 124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont ján és 128.  §-án, a
jog or vos lat ról  való tá jé koz ta tás a Ve. 82.  §-ának (1) be kez dé sén, 83.  §-ának (1), (2) és (7) be kez dé se in, va la mint
84.  §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,

az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Melléklet

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS  A

JEGYZÕKÖNYV
AZ ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS EREDMÉNYÉRÕL

amelyet 2008. év március hó 9. napján tartottak az alábbi kérdésben

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követõ
 év január 1-jétõl ne kelljen kórházi napidíjat fizetni;”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lít ja ki
két pél dány ban!

Ez az 1. szá mú pél dány.
Ké szült: 2008. év már ci us hó 14. nap ján
Bu da pest V. ke rü let, Zrí nyi utca 5. szám alatt
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hi va ta li he lyi sé gé ben.

Ez a jegy zõ könyv 10 951 db sza va zó kö ri jegy zõ könyv és a kül kép vi se le ti sza va zás ered mé nyé rõl ki ál lí tott jegy zõ könyv
ada ta i nak össze sí té se alap ján ké szült.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Dr. Bor dás Vil mos s. k., Dr. Fa ze kas Ma ri an na s. k.,

Dr. Ivan csics Im re s. k., Dr. Mol nár Mik lós s. k.,

Dr. Pocz ko di Ba lázs s. k., Dr. Szo bosz lai György s. k.,

Dr. Vej key Imre s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság tag jai

Ryt kó Emí lia s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da ve ze tõ je

B ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS

JEGYZÕKÖNYV A NÉPSZAVAZÁS EREDMÉNYÉRÕL

a) A vá lasz tók nyil ván tar tá sa és a sza va zó ként meg je len tek adatai

A sza va zást 
meg elõ zõ nap 

16 órá ig a név jegy zék be
fel vett vá lasz tó pol gá rok

száma

A sza va zás nap ján 
a név jegy zék be 
iga zo lás alap ján 

fel vett vá lasz tó pol gá rok
száma

A vá lasz tó pol gá rok szá ma
 a név jegy zék ben 

a sza va zás  be fe je zé se kor

Vissza uta sí tott pol gá rok
szá ma

Sza va zó ként
 meg je lent 

vá lasz tó pol gá rok száma

A B C D E

8 016 783 23 342 8 040 125 6 212 4 061 015

b) A sza va zás ered mé nye

Az ur nák ban 
és az ér vé nyes sza va zá si 

ira tok ban lévõ 
sza va zó la pok száma

El té rés a sza va zó ként
meg je len tek szá má tól

(több let: + /hi ány zó: –)

Ér vény te len 
sza va za tok 

szá ma

Ér vé nyes
 sza va za tok

 szá ma

Az ér vé nyes sza va za tok ból

IGEN
 sza va za tok szá ma

NEM
 sza va za tok szá ma

F G H I J K

4 059 185 –1 830 32 268 4 026 917 3 385 981 640 936

A nép sza va zás ered mé nyes.
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Az Országos Választási Bizottság
150/2008. (III. 14.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §-a
(3) be kez dé sé nek j) pont já ban meg ha tá ro zott ha tás kö ré ben el jár va a 2008. év már ci us hó 9. nap já ra ki tû zött or szá gos
nép sza va zás ered mé nyé nek meg ál la pí tá sa tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a je len ha tá ro zat mel lék le tét ké pe zõ jegy zõ könyv sze rint (Jegy zõ könyv a Nép sza -
va zás Ered mé nyé rõl) rög zí ti az Or szág gyû lés 110/2007. (XII. 19.) OGY szá mú ha tá ro za tá val

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a há zi or vo si el lá tá sért, fo gá sza ti el lá tá sért és a já ró be teg-szak el lá tá sért a je len kér dés ben 
meg tar tott nép sza va zást kö ve tõ év ja nu ár 1-jé tõl ne kelljen vizitdíjat fizetni?”

kér dés ben el ren delt or szá gos ügy dön tõ nép sza va zás ered mé nyét.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a nép sza va zás ered mé nyes, mert az ér vé nye sen sza va zó vá lasz -
tó pol gá rok több mint fele, és az összes vá lasz tó pol gár több mint egy ne gye de a meg fo gal ma zott kérdésre azonos választ
adott.

A ha tá ro zat el len a meg ho za ta lá tól szá mí tott 3 na pon be lül a Leg fel sõbb Bí ró ság hoz cím zett bí ró sá gi fe lül vizs gá lat
irán ti ké rel met le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06–1–441–1729). A bí ró sá gi fe lül vizs gá lat irán ti ké rel met úgy kell be nyúj ta ni, hogy az leg ké sõbb
2008. már ci us 17-én 16.00 órá ig meg ér kez zen. A bí ró sá gi el já rás ban az ügy vé di kép vi se let kö te le zõ. A jogi szak vizs gá -
val rendelkezõ személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

Indokolás

A Ve. 124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont ja és 128.  §-a alap ján az or szá gos nép sza va zás ered mé nyét – a sza va zat -
szám lá ló bi zott sá gok ál tal ki ál lí tott jegy zõ köny vek és a kül kép vi se le ti sza va zás ered mé nyé rõl ki ál lí tott jegy zõ könyv
alap ján – az Or szá gos Vá lasz tá si Bizottság állapítja meg és teszi közzé.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/C.  §-ának (6) be kez dé sén, a Ve. 124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont ján és 128.  §-án, a
jog or vos lat ról való tá jé koz ta tás a Ve. 82.  §-ának (1) be kez dé sén, 83.  §-ának (1), (2) és (7) be kez dé se in, va la mint
84.  §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,

az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Melléklet

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS  A

JEGYZÕKÖNYV
AZ ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS EREDMÉNYÉRÕL

amelyet 2008. év március hó 9. napján tartottak az alábbi kérdésben

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben 
megtartott népszavazást követõ év január 1-jétõl ne kelljen vizitdíjat fizetni?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lít ja ki
két pél dány ban!

Ez az 1. szá mú pél dány.
Ké szült: 2008. év már ci us hó 14. nap ján
Bu da pest V. ke rü let, Zrí nyi utca 5. szám alatt
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hi va ta li he lyi sé gé ben.

Ez a jegy zõ könyv 10 951 db sza va zó kö ri jegy zõ könyv és a kül kép vi se le ti sza va zás ered mé nyé rõl ki ál lí tott jegy zõ könyv
ada ta i nak össze sí té se alap ján ké szült.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Dr. Bor dás Vil mos s. k., Dr. Fa ze kas Ma ri an na s. k.,

Dr. Ivan csics Im re s. k., Dr. Mol nár Mik lós s. k.,

Dr. Pocz ko di Ba lázs s. k., Dr. Szo bosz lai György s. k.,

Dr. Vej key Imre s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság tag jai

Ryt kó Emí lia s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da ve ze tõ je

B ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS

JEGYZÕKÖNYV A NÉPSZAVAZÁS EREDMÉNYÉRÕL

a) A vá lasz tók nyil ván tar tá sa és a sza va zó ként meg je len tek ada tai

A sza va zást 
meg elõ zõ nap 

16 órá ig a név jegy zék be
fel vett vá lasz tó pol gá rok

száma

A sza va zás nap ján 
a név jegy zék be 
iga zo lás alap ján 

fel vett vá lasz tó pol gá rok
száma

A vá lasz tó pol gá rok szá ma
 a név jegy zék ben 

a sza va zás  be fe je zé se kor

Vissza uta sí tott pol gá rok
szá ma

Sza va zó ként
 meg je lent 

vá lasz tó pol gá rok száma

A B C D E

8 016 783 23 342 8 040 125 6 212 4 061 015

b) A sza va zás ered mé nye

Az ur nák ban 
és az ér vé nyes sza va zá si 

ira tok ban lévõ 
sza va zó la pok száma

El té rés a sza va zó ként
meg je len tek szá má tól

(több let: + /hi ány zó: –)

Ér vény te len 
sza va za tok 

szá ma

Ér vé nyes
 sza va za tok

 szá ma

Az ér vé nyes 
sza va za tok ból

IGEN
 sza va za tok szá ma

NEM
 sza va za tok szá ma

F G H I J K

4 059 201 –1 814 29 605 4 029 596 3 321 313 708 283

A nép sza va zás ered mé nyes.

2008/47. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2305



Az Országos Választási Bizottság
151/2008. (III. 14.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §-a
(3) be kez dé sé nek j) pont já ban meg ha tá ro zott ha tás kö ré ben el jár va a 2008. év már ci us hó 9. nap já ra ki tû zött or szá gos
nép sza va zás ered mé nyé nek meg ál la pí tá sa tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a je len ha tá ro zat mel lék le tét ké pe zõ jegy zõ könyv sze rint (Jegy zõ könyv a Nép sza -
va zás Ered mé nyé rõl) rög zí ti az Or szág gyû lés 111/2007. (XII. 19.) OGY szá mú ha tá ro za tá val

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy az ál la mi lag tá mo ga tott fel sõ fo kú ta nul má nyo kat foly ta tó hall ga tók nak ne kell jen kép zé si
hoz zá já ru lást fizetniük?”

kér dés ben el ren delt or szá gos ügy dön tõ nép sza va zás ered mé nyét.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a nép sza va zás ered mé nyes, mert az ér vé nye sen sza va zó vá lasz -
tó pol gá rok több mint fele, és az összes vá lasz tó pol gár több mint egy ne gye de a meg fo gal ma zott kérdésre azonos választ
adott.

A ha tá ro zat el len a meg ho za ta lá tól szá mí tott 3 na pon be lül a Leg fel sõbb Bí ró ság hoz cím zett bí ró sá gi fe lül vizs gá lat
irán ti ké rel met le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729). A bí ró sá gi fe lül vizs gá lat irán ti ké rel met úgy kell be nyúj ta ni, hogy az leg ké sõbb 2008. 
már ci us 17-én 16.00 órá ig meg ér kez zen. A bí ró sá gi el já rás ban az ügy vé di kép vi se let kö te le zõ. A jogi szak vizs gá val
rendelkezõ személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

Indokolás

A Ve. 124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont ja és 128.  §-a alap ján az or szá gos nép sza va zás ered mé nyét – a sza va zat -
szám lá ló bi zott sá gok ál tal ki ál lí tott jegy zõ köny vek és a kül kép vi se le ti sza va zás ered mé nyé rõl ki ál lí tott jegy zõ könyv
alap ján – az Or szá gos Vá lasz tá si Bizottság állapítja meg és teszi közzé.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/C.  §-ának (6) be kez dé sén, a Ve. 124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont ján és 128.  §-án, a
jog or vos lat ról  való tá jé koz ta tás a Ve. 82.  §-ának (1) be kez dé sén, 83.  §-ának (1), (2) és (7) be kez dé se in, va la mint
84.  §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,

az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Mel lék let

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS  A

JEGYZÕKÖNYV
AZ ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS EREDMÉNYÉRÕL

amelyet 2008. év március hó 9. napján tartottak az alábbi kérdésben

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsõfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési
hozzájárulást fizetniük?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lít ja ki
két pél dány ban!

Ez az 1. szá mú pél dány.
Ké szült: 2008. év már ci us hó 14. nap ján
Bu da pest V. ke rü let, Zrí nyi utca 5. szám alatt
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hi va ta li he lyi sé gé ben.

Ez a jegy zõ könyv 10 951 db sza va zó kö ri jegy zõ könyv és a kül kép vi se le ti sza va zás ered mé nyé rõl ki ál lí tott jegy zõ könyv
ada ta i nak össze sí té se alap ján ké szült.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Dr. Bor dás Vil mos s. k., Dr. Fa ze kas Ma ri an na s. k.,

Dr. Ivan csics Im re s. k., Dr. Mol nár Mik lós s. k.,

Dr. Pocz ko di Ba lázs s. k., Dr. Szo bosz lai György s. k.,

Dr. Vej key Imre s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság tag jai

Ryt kó Emí lia s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da ve ze tõ je

B ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS

JEGYZÕKÖNYV A NÉPSZAVAZÁS EREDMÉNYÉRÕL

a) A vá lasz tók nyil ván tar tá sa és a sza va zó ként meg je len tek ada tai

A sza va zást 
meg elõ zõ nap 

16 órá ig a név jegy zék be
fel vett vá lasz tó pol gá rok

száma

A sza va zás nap ján 
a név jegy zék be 
iga zo lás alap ján 

fel vett vá lasz tó pol gá rok
száma

A vá lasz tó pol gá rok szá ma
 a név jegy zék ben 

a sza va zás  be fe je zé se kor

Vissza uta sí tott pol gá rok
szá ma

Sza va zó ként
 meg je lent 

vá lasz tó pol gá rok száma

A B C D E

8 016 783 23 342 8 040 125 6 212 4 061 015

b) A sza va zás ered mé nye

Az ur nák ban 
és az ér vé nyes sza va zá si 

ira tok ban lévõ 
sza va zó la pok száma

El té rés a sza va zó ként
meg je len tek szá má tól

(több let: + /hi ány zó: –)

Ér vény te len 
sza va za tok 

szá ma

Ér vé nyes
 sza va za tok

 szá ma

Az ér vé nyes 
sza va za tok ból

IGEN
 sza va za tok szá ma

NEM
 sza va za tok szá ma

F G H I J K

4 059 121 –1 894 33 863 4 025 258 3 309 616 715 642

A nép sza va zás ered mé nyes.
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Az Országos Választási Bizottság
158/2008. (III. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va az A. A. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da pest,
Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. feb ru ár 25-én nyúj tot ta be alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a 
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a je len nép sza va zást kö ve tõ
90 na pon be lül az Or szág gyû lés tör vényt al kos son ar ról,
hogy Ma gyar or szá gon az ál lam pol gá rok tár sa da lom biz -
to sí tá sát leg alább 10 éven ke resz tül csak egyet len, tel jes
rész ben ál la mi tu laj don ban lévõ egész ség biz to sí tá si pénz -
tár vé gez he ti.”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés sér ti az or szá gos nép sza va zás ról és népi
kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb -
biak ban: Nsztv.) 8.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lal ta kat,
amely sze rint az ered mé nyes ügy dön tõ nép sza va zás sal ho -
zott dön tés az Or szág gyû lés re a nép sza va zás meg tar tá sá -
tól – ha a nép sza va zás tör vényalkotási kö te le zett sé get ke -
let kez tet, a tör vény meg al ko tá sá tól – szá mí tott há rom évig
kö te le zõ. A kez de mé nye zés ben tar tott ered mé nyes nép -
sza va zás egy ér tel mû en szük sé ges sé ten né az Or szág gyû -
lés tör vényalkotását, vi szont a nép sza va zás nem kö te lez -
he ti a meg sza bott tör vényi ha tár idõn túl a tör vényalkotót.
Mind ezek alap ján a kez de mé nye zés el uta sí tá sá nak van
 helye.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 8. §-ának

(1) be kez dé sén, 10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról
 szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
159/2008. (III. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va az Sz. Sz. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da pest,
Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. feb ru ár 27-én nyúj tot ta be alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a 
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy Ma gyar or szá gon az egész -
ség biz to sí tás a je len kér dés ben meg tar tott nép sza va zást
kö ve tõ év ja nu ár 1-jé tõl ne mû köd jék több pénz tá ras for -
má ban?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
ered mé nyes nép sza va zás ese tén a je len le gi ve gyes jel le gû, 
több szek to rú egész ség biz to sí tá si rend szer nek a kez de mé -
nye zés sze rin ti át ala kí tá sa az egész ség biz to sí tá si szol gál -
ta tá sok mo no pó li um má ala kí tá sát ten né szük sé ges sé. Egy
ilyen tar tal mú tör vényi sza bá lyo zás azon ban el len té tes az
Eu ró pai Kö zös sé gek lét re ho zá sá ról  szóló Ró mai Szer zõ -
dés ren del ke zé se i vel, kü lö nö sen a szol gál ta tá sok és a tõke
sza bad áram lá sá ra vo nat ko zó sza bá lya i val. Az uni ós sza -
bá lyo zás ugyan is nem te szi le he tõ vé az egészségbiztosí -
tási piac ilyen jel le gû tag ál la mi kor lá to zá sát.
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II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
160/2008. (III. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a V. M. Zs. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos
nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö -
vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da pest,
Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. feb ru ár 28-án nyúj tot ta be alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a 
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Akar ja-e Ön, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ki -
ter mel he tõ föld gáz, kõ olaj, réz, ba u xit és urá ni um va gyont
ki zá ró la gos jog gal a Ma gyar Kor mány 100 szá za lé kos tu -
laj do ná ban lévõ ál la mi vál la la tok bá nyásszák ki, dol goz -
zák fel és ér té ke sít sék?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás ról 
és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
13.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lal tak nak, amely sze rint a
nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt konk rét kér dést úgy kell
meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá la -
szol ni. A kér dés azon ban  valójában több kér dést tar tal maz, 
hi szen egy részt ta xa tív mó don meg je löl nyers anyag faj tá -

kat, il let ve több, azok hoz kap cso ló dó te vé keny sé get is
meg ha tá roz. Ezek kö zül a vá lasz tó pol gár nak nincs mód ja
vá lasz ta ni a te kin tet ben, hogy mely nyers anya gok és te vé -
keny sé gek te kin te té ben tá mo gat ja a kez de mé nye zést, így
an nak meg fo gal ma zá sa nem egy ér tel mû.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának c) pont ján, 13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
161/2008. (III. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a dr. H. Z. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti. A ha tá ro zat el len – a Ma gyar
Köz löny ben  való köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az
Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az 
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor
u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax:
06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. feb ru ár 28-án nyúj tot ta be alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a 
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a 2008. évi I. tör vény alap -
ján meg ala ku ló egész ség biz to sí tá si pénz tá rak rész vé nye i -
nek száz szá za lé ka a Ma gyar Ál lam for ga lom kép te len
kincs tá ri va gyo ná ba tar toz zon?”
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Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai, va la -
mint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés re vo nat ko zó
tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért hi te le sí té sé -
nek aka dá lya nincs.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
162/2008. (III. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a dr. H. Z. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti. A ha tá ro zat el len – a Ma gyar
Köz löny ben  való köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az
Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az 
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor
u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax:
06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. feb ru ár 28-án nyúj tot ta be alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a 
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a 2008. évi I. tör vény alap -
ján meg ala ku ló egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ki zá ró lag
non-pro fit gaz da sá gi tár sa sá gok ként mû köd hes se nek?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai, va la -
mint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés re vo nat ko zó
tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért hi te le sí té sé -
nek aka dá lya nincs.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
163/2008. (III. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a dr. H. Z. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti. A ha tá ro zat el len – a Ma gyar
Köz löny ben  való köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az
Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az 
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor
u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax:
06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. feb ru ár 28-án nyúj tot ta be alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a 
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a 2008. évi I. tör vény alap -
ján meg ala ku ló egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ki zá ró lag
egész ség biz to sí tá si szol gál ta tást nyújt has sa nak?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai, va la -
mint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés re vo nat ko zó
tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért hi te le sí té sé -
nek aka dá lya nincs.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, a jog or -
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vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
164/2008. (III. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a dr. H. Z. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti. A ha tá ro zat el len – a Ma gyar
Köz löny ben  való köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az
Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az 
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor
u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax:
06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. feb ru ár 28-án nyúj tot ta be alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a 
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy az Or szág gyû lés he lyez ze
ha tá lyon kí vül az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról  szóló
2008. évi I. tör vényt.”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai, va la -
mint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés re vo nat ko zó
tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért hi te le sí té sé -
nek aka dá lya nincs.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

Az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány
Alapító Okirata*

(módosításokkal egységes szerkezetben)

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya (a továb biak ban:
Ala pí tó) a je len Ala pí tó Ok irat tal a Ptk. ala pí tás kor ha tá -
lyos 74/G.  §-a alap ján – az em be ri jo gok te rén vál lalt nem -
zet kö zi jogi kö te le zett sé gek és a bel sõ jog össz hang já nak
meg te rem té se, az egye te mes em be ri jo gok ma gyar or szá gi
ér vé nye sü lé se, va la mint a nem zet kö zi fó ru mok nak er rõl
 való re á lis és tu do má nyos igé nyû tá jé koz ta tá sa érdeké -
ben – az aláb bi ak ban rész le te zett ál la mi köz fel adat fo lya -
ma tos biz to sí tá sa cél já ból ha tá ro zat lan idõ re

közalapítványt

hoz lét re.

1. A Köz ala pít vány neve

Em be ri Jo gok Ma gyar Köz pont ja Köz ala pít vány
(a továb biak ban: Köz ala pít vány)

2. A Köz ala pít vány szék he lye

1135 Bu da pest, Szent Lász ló út 59–61.

3. A Köz ala pít vány cél ja

3.1. A Köz ala pít vány az Al kot mány 7. és 8.  §-ának
(1) be kez dé sé ben, to váb bá az 1976. évi 8. tör vényerejû
ren de let tel ki hir de tett Pol gá ri és Po li ti kai Jo gok Nem zet -
kö zi Egyez ség ok má nya 40. cik ké ben, az 1976. évi 9. tör -
vényerejû ren de let tel ki hir de tett Gaz da sá gi Szo ci á lis és
Kul tu rá lis Jo gok Nem zet kö zi Egyez ség ok má nya 16. cik -
ké ben, az 1982. évi 10. tör vényerejû ren de let tel ki hir de -
tett, a nõk kel szem ben al kal ma zott hát rá nyos meg kü lön -
böz te tés min den for má já nak ki kü szö bö lé sé rõl  szóló
egyez mény 18. cik ké ben, az 1991. évi LXIV. tör vénnyel
ki hir de tett, a Gyer mek jo ga i ról  szóló egyez mény 44. cik -
ké ben és más nem zet kö zi jogi egyez mé nyek ben meg ha tá -
ro zott ál la mi fel ada tok el lá tá sá nak biz to sí tá sa ér de ké ben:

a) köz re mû kö dik az ál lam nem zet kö zi egyez mé nyek -
ben vál lalt kö te le zett sé ge i nek ha zai vég re haj tá sá ról  szóló
je len té sek el ké szí té sé ben,

b) szak mai se gít sé get nyújt az em be ri jo gok ér vé nye sí -
té sé re és vé del mé re vo nat ko zó jogi sza bá lyo zás meg ala -
po zá sá hoz és az Or szág gyû lés e té ma kört érin tõ jog al ko tó
mun ká já hoz,

* A Fõ vá ro si Bí ró ság 11.Pk. 60216/1996/18. szá mú vég zé sé vel az Ala pí -
tó Ok ira tot nyil ván tar tás ba vet te.
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c) a nem zet kö zi egyez mé nyek ha zai al kal ma zá sá val
össze füg gõ fel ada tok meg ha tá ro zá sa, a nem zet kö zi és a
bel sõ jog össz hang já nak meg te rem té se, va la mint a ha zai
jog rend szer fej lesz té se cél já ból elem zi az em be ri jo gok ra
vo nat ko zó nem zet kö zi egyez mé nyek tar tal mát és a nem -
zet kö zi jog vé dõ szer ve ze tek mû kö dé sét,

d) az em be ri jo gok kal kap cso la tos min den kér dés ben
do ku men tá ci ós köz pon tot tart fenn.

3.2. A Köz ala pít vány a fen ti cé lok meg valósítására
– ku ta tá so kat szer vez és fi nan szí roz,
– szak ér tõi há ló za tot szer vez és mû köd tet,
– tu do má nyos kon fe ren ci á kat és ren dez vé nye ket szer vez,
– gon dos ko dik a ku ta tá si ered mé nyek pub li ká lá sá ról, a

cél jai meg valósításához szük sé ges ki ad vá nyok, fo lyó ira -
tok és egyéb tu do má nyos pe ri o di kák ki adá sá ról,

– ala pít vá nyi tá mo ga tást jut tat,
– be kap cso ló dik nem zet kö zi ku ta tó cso por tok mun ká -

já ba és kez de mé nye zi ilye nek lét re ho zá sát, for rás gyûj tést
vé gez és do ku men tá ci ós tá rat tart fenn,

– egyéb – a cél ja meg valósításához szük sé ges – fel ada -
tot lát el.

A 3.1. pont ban meg ha tá ro zott köz ala pít vá nyi cé lok, il -
let ve a fen ti te vé keny sé gek meg fe lel nek a köz hasz nú szer -
ve ze tek rõl  szóló 1997. évi CLVI. tör vény (a továb biak ban: 
Kszt.) 26.  §-ának c/3. és c/12. pont já ban fog lalt – az em be -
ri és ál lam pol gá ri jo gok vé del mé re, il let ve az ez zel kap -
cso la tos tu do má nyos és ku ta tá si te vé keny ség re irá nyu ló
köz hasz nú te vé keny ség nek.

3.3. A Köz ala pít vány a 3.1. pont ban meg ha tá ro zott te -
vé keny sé gét so ron kí vül vég zi az Or szág gyû lés, az Al kot -
mány bí ró ság, a Kor mány, a Leg fel sõbb Bí ró ság, a Leg -
fõbb Ügyész ség és az or szág gyû lé si biz to sok ré szé re.

3.4. A Köz ala pít vány te vé keny sé ge nyil vá nos, do ku -
men tá ci ós köz pont ja az ál la mi, az ön kor mány za ti és a ci vil 
szer ve ze tek szá má ra egy aránt ren del ke zés re áll.

3.5. A Köz ala pít vány köz vet len po li ti kai te vé keny sé get
[Kszt. 26.  § d) pont] nem foly tat, szer ve ze te pár tok tól füg -
get len és azok nak anya gi tá mo ga tást nem nyújt.

4. A Köz ala pít vány va gyo na

4.1. A Köz ala pít vány in du ló va gyo na (a továb biak ban:
törzs va gyon) az Ala pí tó ál tal a Köz ala pít vány ja vá ra az
ala pí tás sal egy ide jû leg ren delt 10 mil lió fo rint. Az Ala pí tó
a fo lya ma tos mû kö dés biz to sí tá sá ra a Köz ala pít ványt az
éves költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott, leg alább
azon ban 10 mil lió fo rint össze gû költ ség ve té si tá mo ga tás -
ban ré sze sí ti. A Köz ala pít vány csak olyan gaz dál ko dó
szer ve zet ben ve het részt, amely ben leg alább több sé gi irá -
nyí tást biz to sí tó be fo lyás sal ren del ke zik, és amely ben fe -
le lõs sé ge nem ha lad ja meg va gyo ni hoz zá já ru lá sa mér té -
két. A Köz ala pít vány ál tal lét re ho zott gaz dál ko dó szer ve -
zet to váb bi gaz dál ko dó szer ve ze tet nem ala pít hat, és gaz -
dál ko dó szer ve zet ben ré sze se dést nem sze rez het.

4.2. A Köz ala pít vány nyi tott, ah hoz bár ki csat la koz hat.
A csat la ko zás el fo ga dá sá ról a Ku ra tó ri um dönt.

5. A Köz ala pít vány gaz dál ko dá sa

5.1. A Köz ala pít vány va gyo ná nak fel hasz ná lá sá ról a
Ku ra tó ri um – az Ala pí tó Ok irat ban fog lalt sza bá lyok nak
meg fele lõen – dönt.

5.2. A Köz ala pít vány törzs va gyo ná ból köz ala pít vá nyi
cé lok ra leg fel jebb 5 mil lió Ft hasz nál ha tó fel.

5.3. A Köz ala pít vány vál lal ko zá si te vé keny sé get ki zá -
ró lag az Ala pí tó Ok irat ban meg ha tá ro zott köz hasz nú cél -
ki tû zé sek meg valósítása ér de ké ben – és azo kat nem ve szé -
lyez tet ve – a törzs va gyon ho za dé ka i ból, ille tõ leg a törzs -
va gyo nán fe lü li egyéb va gyo ná ból foly tat hat. Gaz dál ko -
dá sa so rán el ért ered mé nyét nem oszt ja fel, azt ki zá ró lag
az Ala pí tó Ok irat ban meg je lölt te vé keny sé gé re for dít ja.

5.4. A Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány va gyo ni hely ze te és
be vé te lei is me re té ben éven te dönt a Köz ala pít vány cél jai
kö zött fel so rolt fel ada tok vég re haj tá sá hoz fel hasz nál ha tó
pénz esz kö zök mér té ké rõl, fel osz tá suk mód já ról. Ha az ál -
ta la nyúj tott cél sze rin ti jut ta tás az évi egy mil lió fo rin tot
meg ha lad ja, kö te les pá lyá za tot ki ír ni. A Köz ala pít vány
pá lyá zat ki írá sa nél kül éven te a va gyo na 5%-ának mér té -
ké ig, de leg fel jebb össze sen egy mil lió fo rint (köz vet len
vagy köz ve tett) tá mo ga tást nyújt hat az Ala pí tó Ok irat ban
fog lalt cé lok ra.

5.5. A Köz ala pít vány a va gyo ná nak ha té kony mû köd te -
té se ér de ké ben be fek te té si te vé keny sé get foly tat hat. A be -
fek te té si sza bály zat el fo ga dá sá ról és mó do sí tá sá ról a Köz -
ala pít vány leg fõbb szer ve ha tá roz.

6. A Köz ala pít vány ke ze lõ szer ve, kép vi se le te

6.1. A Köz ala pít vány va gyo ná nak ke ze lõ je és leg fõbb
dön tés ho zó szer ve a há rom tag ból álló Ku ra tó ri um.

6.2. A Ku ra tó ri um tag ja it az Ala pí tó ha tá ro zat lan idõ re
kéri fel a ma gyar tu do mány és köz élet ki emel ke dõ sze mé -
lyi sé gei kö zül. A Ku ra tó ri um el nö két az Ala pí tó a ta gok
kö zül je lö li ki ha tá ro zat lan idõ re. Ha a Ku ra tó ri um te vé -
keny sé gé vel a köz ala pít vány cél ját ve szé lyez te ti, az Ala -
pí tó a ki je lö lést vissza von hat ja és ke ze lõ ként más szer vet
(szer ve ze tet) je löl het ki.

6.3. A Ku ra tó ri um tag jai a kö vet ke zõk:
Bán Ta más, jo gász, a Ku ra tó ri um el nö ke,
Her czegh Géza, aka dé mi kus, a Ku ra tó ri um tag ja,
Ádám An tal, jo gász pro fesszor, a Ku ra tó ri um tag ja.

6.4. A ku ra tó ri u mi tag ság meg szû nik a ku ra tó ri u mi
tag ha lá lá val, le mon dás sal és a Köz ala pít vány meg szû -
né sé vel.

6.5. A ku ra tó ri u mi el nö ki tiszt ség meg szû nik a kurató -
riumi tag ság meg szû né sé vel vagy a ki je lö lés visszavo -
násával.

6.6. A Köz ala pít ványt a Ku ra tó ri um el nö ke kép vi se li.
Aka dá lyoz ta tá sa ese tén az ál ta la meg bí zott ku ra tó ri u mi
tag jár el a Köz ala pít vány kép vi se le té ben. A Köz ala pít -
vány kép vi se lõ je azon ban ki zá ró lag má sik olyan kurató -
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riumi tag nak ad hat ese ti meg bí zást a Köz ala pít vány kép vi -
se le té re, aki nincs az Ala pí tó val olyan vi szony ban, amely -
nek alap ján az Ala pí tó köz vet le nül vagy köz vet ve a Köz -
ala pít vány va gyo ná nak fel hasz ná lá sá ra meg ha tá ro zó be -
fo lyást gya ko rol hat.

6.7. A Köz ala pít vány fo lya ma tos mû kö dé sé nek biz to sí -
tá sá ról, a Ku ra tó ri um mun ká ját se gí tõ, ügy in té zõ, tit kár sá -
gi fel ada tok el lá tá sá ról a Köz ala pít vány Iro da (a továb -
biak ban: Iro da) gon dos ko dik, ame lyet a Ku ra tó ri um ál tal
ki ne ve zett igaz ga tó irá nyít. A ku ra tó ri u mi dön té sek, to -
váb bá az Ala pí tó Ok irat 7.6. és 7.7. pont já ban fog lal tak
vég re haj tá sá ról az Iro da gon dos ko dik.

7. A Ku ra tó ri um mû kö dé se

7.1. A Ku ra tó ri um szük ség sze rint, de éven te leg alább
egy szer tart ülést, ame lyet a Ku ra tó ri um el nö ke a na pi rend
köz lé sé vel írás ban – ha laszt ha tat lan eset ben táv be szé -
lõn – hív össze. A Ku ra tó ri um ha tá ro zat ké pes, ha az ülé sen 
a Ku ra tó ri um leg alább két tag ja je len van. Ha tá ro zat kép te -
len ség ese tén a Ku ra tó ri um ülé sét 8 na pon be lül vál to zat -
lan na pi rend del is mét össze kell hív ni.

7.2. A Ku ra tó ri um ülé sei – ha in do kolt ha tá ro za tá val
zárt ta nács ko zást nem ren delt el – nyil vá no sak, határoza -
tait nyílt sza va zás sal és ál ta lá ban egy sze rû szó több ség gel
hoz za. Sza va zat egyen lõ ség ese tén az el nök sza va za ta
dönt. Egy han gú dön tés szük sé ges a Szer ve ze ti és Mû kö dé -
si Sza bály zat (a továb biak ban: SZMSZ) meg ál la pí tá sá hoz
és mó do sí tá sá hoz, az éves gaz dál ko dá si terv és a mér leg
meg ál la pí tá sá hoz, il let ve az éves be szá mo ló jó vá ha gyá sá -
hoz, a köz hasz nú sá gi je len tés el fo ga dá sá hoz, to váb bá az
5.2. pont ban fog lal tak sze rin ti va gyon fel hasz ná lás hoz, va -
la mint ha a Ku ra tó ri um ülé sén két tag vesz részt.

7.3. A Ku ra tó ri um ki zá ró la gos ha tás kö ré be tar to zik:
– az SZMSZ meg ál la pí tá sa és mó do sí tá sa,
– a Ku ra tó ri um ügy rend jé nek meg ál la pí tá sa és mó do sí -

tá sa,
– az Iro da igaz ga tó já nak ki ne ve zé se és fel men té se,
– a Köz ala pít vány szer ve ze ti egy sé gei, in té ze tei, ve ze -

tõ i nek ki ne ve zé se és fel men té se,
– a Köz ala pít vány gaz dál ko dá si el ve i nek és sza bá lya i -

nak meg ha tá ro zá sa,
– a Köz ala pít vány éves gaz dál ko dá si ter vé nek és mér -

le gé nek meg ál la pí tá sa, az éves be szá mo ló jó vá ha gyá sa,
va la mint a köz hasz nú sá gi je len tés el fo ga dá sa,

– dön tés az ala pít vá nyi tá mo ga tá sok ról,
– dön tés a törzs va gyon bõ ví té sé rõl és a szer ve ze ti kor -

sze rû sí té sek rõl,
– mind az, amit az SZMSZ a Ku ra tó ri um ki zá ró la gos

ha tás kö ré be utal vagy a Ku ra tó ri um a tiszt ség vi se lõk, il let -
ve az igaz ga tó jog kö ré bõl a sa ját ha tás kö ré be von.

7.4. A Ku ra tó ri um tag ja nem ve het részt olyan ha tá ro zat
meg ho za ta lá ban, amely nek alap ján õ maga, a Ptk. 685.  §
b) pont ja sze rin ti kö ze li hoz zá tar to zó ja, il let ve élet tár sa
(a továb biak ban együtt: hoz zá tar to zó) kö te le zett ség vagy

fe le lõs ség alól men te sül, a meg kö ten dõ ügy let ben egyéb -
ként ér de kelt, il let ve bár mi lyen más elõny ben ré sze sül, ki -
vé ve a cél sze rin ti jut ta tá sok ke re té ben bár ki ál tal meg kö -
tés nél kül igény be ve he tõ nem pénz be li szol gál ta tást.

7.5. Ha a Ku ra tó ri um tag ja, ille tõ leg e tiszt ség re je lölt
sze mély más köz hasz nú szer ve zet nél ve ze tõ tiszt ség vi se -
lõ ként te vé keny ke dik, kö te les er rõl a Ku ra tó ri u mot, il let ve 
az Ala pí tót elõ ze tesen tá jé koz tat ni. A Ku ra tó ri um tag já ra
al kal maz ni kell a Kszt. 9.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt
össze fér he tet len sé gi sza bályt is.

7.6. A Ku ra tó ri um ülé se i rõl jegy zõ köny vet, határoza -
tairól nyil ván tar tást kell ve zet ni. A nyil ván tar tás tar tal -
maz za a ha tá ro zat szá mát, idõ pont ját és tar tal mát. A nyil -
ván tar tás hoz csa tol ni kell az El nök ség ülé se i rõl ké szült
jegy zõ köny vet, amely a meg tár gyalt na pi rend mel lett a ho -
zott ha tá ro zat szá mát és a ha tá ro zat tar tal má ra uta ló meg -
je lö lést is fel tün te ti. Egy han gú ha tá ro zat ese tén en nek té -
nyét, szó több ség gel ho zott ha tá ro zat ese tén pe dig a ha tá ro -
zat mel lett, il let ve el le ne sza va zó (tar tóz ko dó) ku ra tó ri u mi 
tag ne vét is rög zí te ni kell.

7.7. A Ku ra tó ri um ha tá ro za ta it – ha a nyil vá nos ság ra
ho za tal más mód já ról nem ren del ke zik – rend sze re sen
meg je le nõ ki ad vány ban te szi köz zé. Ezt a sza bályt kell al -
kal maz ni a Köz ala pít vány mû kö dé sé nek, szol gál ta tá sai
igény be vé te le mód já nak és be szá mo lói köz lé sé nek nyil vá -
nos sá gá ra is.

7.8. A Ku ra tó ri um a dön té se it az ab ban érin tet tek kel az
el fo ga dá sát kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül aján lott le vél ben
köz li.

7.9. A Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány mû kö dé sé vel kap -
cso la to san ke let ke zett ira to kat – a zárt ta nács ko zás ról ké -
szí tett jegy zõ könyv ki vé te lé vel – bár ki szá má ra hoz zá fér -
he tõ mó don ke ze li és azok ba a Köz ala pít vány szék he lyén
elõ re rög zí tett idõ pont ban bár ki be te kint het.

7.10. A Köz ala pít vány köz hasz nú sá gi je len té sé be bár ki
be te kint het, ille tõ leg ar ról sa ját költ sé gé re má so la tot ké -
szít het. A köz hasz nú sá gi je len tést az Ala pí tó nak is meg
kell kül de ni.

8. A Fel ügye lõ Bi zott ság

8.1. A Köz ala pít vány ke ze lõ szer ve ze té nek el len õr zé sé -
re az Ala pí tó két ta gú Fel ügye lõ Bi zott sá got (a továb biak -
ban: Bi zott ság) hoz lét re.

8.2. A Bi zott ság tag ja it az Ala pí tó ha tá ro zat lan idõ re
kéri fel.

8.3. A Bi zott ság tag jai a kö vet ke zõk:
Hor váth né Stramsz ky Már ta, adó- és könyv szak ér tõ és
Szitt ner Ká roly, épí tõ mér nök.

8.4. Nem le het a Bi zott ság tag ja, aki vagy aki nek hoz zá -
tar to zó ja a Ku ra tó ri um tag ja, a Köz ala pít vánnyal e meg bí -
za tá sán kí vül más te vé keny ség ki fej té sé re irá nyu ló mun -
ka vi szony ban, il let ve mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog -
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vi szony ban áll, vagy a Köz ala pít vány cél sze rin ti juttatá -
saiból – azok ki vé te lé vel, ame lyek a Kszt. 8.  §-a (2) be kez -
dés c) pont já ban fog lal tak sze rint nem te kint he tõk an nak –
ré sze sül.

8.5. A Bi zott ság a Köz ala pít vány mû kö dé sé rõl ké szült
éves könyv vizs gá lói je len tés figye lembe véte lével vizs gál -
ja a Köz ala pít vány mû kö dé sét. A Köz ala pít vány ira ta i ba
be te kint het és a Köz ala pít vány mû kö dé sét érin tõ kér dé -
sek ben a Ku ra tó ri um tag ja i tól, az Iro da igaz ga tó já tól és
dol go zó i tól tá jé koz ta tást kér het.

8.6. A Bi zott ság cél vizs gá la tot foly tat, ha a Köz ala pít -
vány cél ja i nak meg valósítását ve szé lyez tet ve lát ja. A Bi -
zott ság vizs gá la ta i nál kül sõ szak ér tõ ket is igény be ve het.

8.7. A Bi zott ság a Köz ala pít vány mû kö dé sét érin tõ ta -
pasz ta la ta i ról szük ség sze rint, de éven te leg alább egy szer
be szá mol az Ala pí tó nak.

8.8. A Bi zott ság tag jai a Ku ra tó ri um ülé sén ta nács ko zá -
si jog gal részt ve het nek. A Bi zott ság kö te les a Ku ra tó ri u -
mot tá jé koz tat ni és an nak össze hí vá sát kez de mé nyez ni, ha 
ar ról sze rez tu do mást, hogy a Köz ala pít vány mû kö dé se so -
rán olyan jog sza bály sér tés vagy egyéb ként a Köz ala pít -
vány ér de ke it sú lyo san sér tõ ese mény – ide ért ve a Köz ala -
pít vány Kszt. sze rin ti ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek fe le lõs sé -
gét meg ala po zó té nye ket is – tör tént, amely nek meg szün -
te té se vagy kö vet kez mé nye i nek el há rí tá sa, il let ve eny hí té -
se a Ku ra tó ri um dön té sét te szi szük sé ges sé.

8.9. Ha a Ku ra tó ri um össze hí vá sá ra a Bi zott ság in dít vá -
nyá nak meg té te lé tõl szá mí tott har minc na pon be lül nem
ke rül sor, arra a Bi zott ság is jo go sult. Ha pe dig a Kurató -
rium a tör vényes mû kö dés hely re ál lí tá sa ér de ké ben szük -
sé ges in téz ke dé se ket nem te szi meg, a Bi zott ság kö te les
ha la dék ta la nul ér te sí te ni a tör vényességi fel ügye le tet el lá -
tó szer vet.

8.10. A Bi zott ság tag ja i nak össze fér he tet len sé gé re, a bi -
zott sá gi tag sá gi vi szony meg szû né sé re, a Bi zott ság ha tá ro -
zat ho za ta lá nak mód já ra egye bek ben meg fele lõen irány -
adók a Ku ra tó ri um tag ja i ra, il let ve ha tá ro zat ho za ta lá nak
mód já ra vo nat ko zó sza bá lyok.

9. Záró ren del ke zé sek

9.1. A Köz ala pít vány – cél jai meg valósítása érdeké -
ben – együtt mû kö dik a ha son ló köz fel ada tot el lá tó ál la mi,

tár sa dal mi szer ve ze tek kel, ala pít vá nyok kal és ku ta tó he -
lyek kel.

9.2. A Köz ala pít vány az el he lye zé sé re és mû kö dé si fel -
té te le i nek biz to sí tá sá ra vo nat ko zó an meg ál la po dást köt.

9.3. A Köz ala pít vány a mû kö dé sé rõl éven te be szá mol
az Ala pí tó nak. Te vé keny sé gé nek és gaz dál ko dá sá nak leg -
fon to sabb ada ta i ról – a saj tó út ján – a nyil vá nos sá got is tá -
jé koz tat ja.

9.4. A Köz ala pít vány gaz dál ko dá sá nak tör vényességét
és cél sze rû sé gét az Ál la mi Szám ve võ szék el len õr zi.

9.5. A Köz ala pít vány a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te lé -
vel jön lét re.

9.6. A Köz ala pít vány meg szû né se ese tén az Ala pí tó ra
vissza szál ló ala pít vá nyi va gyont a Köz ala pít vány cél ja i -
hoz ha son ló cé lok ra kell for dí ta ni és er rõl a nyil vá nos sá got 
is meg fele lõen tá jé koz tat ni kell.

9.7. A Köz ala pít vány tá mo ga tá si pénz esz köz-jut ta tás ról 
dön te ni jo go sult tiszt ség vi se lõi, amennyi ben egy mil lió fo -
rin tot meg ha la dó össze gû egye di tá mo ga tás ról dön te nek, a 
köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény 
ren del ke zé se i nek meg fele lõen két éven te va gyonnyi lat ko -
za tot tesz nek, amely nek el mu lasz tá sa ese tén meg bí za tá suk 
az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
11/A.  §-ának (4) be kez dé se alap ján vissza vo nás ra ke rül.

9.8. A Köz ala pít vány gaz dál ko dá sá ra, mû kö dé sé re,
szer ve ze té re, kép vi se le té re, az irat be te kin tés rend jé re vo -
nat ko zó, az Ala pí tó Ok irat ban fog lal ta kon túli to váb bi elõ -
írásokat az SZMSZ ha tá roz za meg, amely nek ren del ke zé -
sei nem le het nek el len té te sek az Ala pí tó Ok irat ban fog lal -
tak kal.

9.9. Az Ala pí tó a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet be
fog lalt Ala pí tó Ok ira tot a Ma gyar Köz löny ben köz zé te szi.

Bu da pest, 2007. jú ni us 4.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,

igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter,
az Ala pí tó kép vi se lõ je
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A Kereszténydemokrata Néppárt és a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség által
2008. évi Budapest, XI. kerületi idõközi országgyûlési képviselõ-választásra fordított

pénzeszközök forrásai és felhasználása

Ezer fo rint ban

1. A je lölt szer ve zet neve: Ke resz tény de mok ra ta Nép párt
  Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Szövetség

2. A je lö lõ szer ve zet ál tal ál lí tott je löl tek szá ma: 1 fõ

3. Az or szág gyû lé si kép vi se lõ-vá lasz tás ra for dí tott összeg 908

3.1. For rá sai össze sen 908
3.1.1. Ál la mi költ ség ve té si tá mo ga tás
3.1.2. Egyéb for rá sok 908

eb bõl:
– vá lasz tá si cél ra
– hi tel és en ged mé nye zés
– sa ját for rá sok

3.2. Jog cí mek sze rin ti fel hasz ná lás össze ge
3.2.1. Az ál la mi költ ség ve té si tá mo ga tás terhére 908

eb bõl:
– anyag jel le gû rá for dí tás 908
– nem anya gi jel le gû rá for dí tás
– egyéb rá for dí tás

3.2.2. Egyéb for rá sok ter hé re
eb bõl:
– anyag jel le gû rá for dí tás
– sze mé lyi jel le gû rá for dí tás
– nem anyag jel le gû rá for dí tás
– egyéb rá for dí tás

Csor ba Béla s. k.,
gaz da sá gi igaz ga tó
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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 – aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek sor szá mát te szi
köz zé:

695847F

766741F

672328B

521506A

955906D

082029H

989575D

077719D

948542G

961140B

297195H

643147H

604484A

382633H

069989E

293970C

200021C



184599F

510817G

834217C

287448D

019013G

244454F

474507B

548010E

643533F

302762F

732868B

388503G

581259G

700709G

615208A

970826F

833151F

382950E

190958C

686353E

586368A

450348D

880825G

044574D

119860G

994409E

811773E

282946D

237696E

970955D

986098A

104100F

884380H

525554G

831328A

226849D

714203F

159133F

442753G

782341C

331333F

843233E

405118B

009612A

820337A

848122C

173148C

036000B

823280F

154608H

837639G

865385B

355906H

215004C

583629G

336222F

405945F

738717F

835433C

775941B

155303E

218648B

633800D

003559H

391365E

450818H

306634H

700231G

138846G

049279F

076583E

586916C

402617D

207824E

453082G

021414A

650742E

649094D

403411D

662612B

529638G

299626E

952246F

551770C

226070F

768143A

618798A

349181C
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061321H

602999A

559545G

568632A

981458D

513300E

487145H

399352D

908025B

595866A

763780H

874801A

520390A

627950C

183179G

236175B

628865D

755887D

661716G

208759C

636636G

744483H

355404B

515357D

960779C

618961B

925763D

668875B

962753A

425904D

302997E

334727E

219850D

267930H

734527C

426227A

642528B

724714C

341872D

226522C

146327G

406161E

807957A

590012D

160616D

080409H

098076H

887244A

156173H

192211A

075750C

866914E

001918A

990721D

688915E

788105C

034371C

946234F

282669E

248024E

214927B

903751F

353942H

127032A

820115B

148293E

766607C

574124B

348359D

175132E

623140E

190844D

186959F

428735A

465017D

333420G

804479E

413164C

869304H

744733F

642672G

589509G

166631C

140148E

589595G

842955D

537754B

543474H
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440521A

587377E

760814D

877896D

054593E

606664H

346598G

945156D

739552A

122158H

151762F

238144E

150713B

785161D

395452F

257860B

206595A

071911A

707453E

188091C

707454E

206774D

115238C

619989B

639059G

819921B

251038H

618593D

246024G

147574H

913492D

013385F

800867D

384759C

521502G

241789C

417150G

023730C

949447D

180867E

785291D

695020F

395089B

669959B

525726D

209382F

504789E

893139G

229269C

024689A

958023G

538896B
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Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la

A Ma gyar Köz lönyt 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. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adónál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 317-9999, 266-9290/240, 241, 245 mel lék.
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. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve 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.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407

08.0854 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.


