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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
151/2008. (V. 30.) Korm.

rendelete

egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek
módosításáról

A Kor mány a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról
 szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény 83.  § (2) be kez dés
a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány
35.  § (1) be kez dés b) pont já ban meg ál la pí tott feladat -
körében el jár va az aláb bi a kat ren de li el:

1.  §

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi
LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 217/1997. (XII. 1.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: Vhr.) 12/B.  § (1) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az Ebtv. 30.  §-ában meg ha tá ro zott fi nan szí ro zá si,
il let ve az Ebtv. 33.  §-ában és 33/A.  §-ában meg ha tá ro zott
ár tá mo ga tá si szer zõ dés sel ren del ke zõ egész ség ügyi szol -
gál ta tó – a men tést, be teg szál lí tást, vé dõ nõi szol gál ta tást,
ott ho ni szak ápo lást, is ko la- és if jú ság-egész ség ügyi el lá -
tást, moz gó szak or vo si szol gá la tot tel je sí tõ szol gál ta tó, a
ki zá ró lag egye di mé ret vé tel alap ján ké szí tett gyó gyá sza ti
se géd esz köz for gal ma zó ja, va la mint a be teg köz vet len
 jelenlétét nem igény lõ di ag nosz ti kai és kór szö vet ta ni vizs -
gá lat és bon co lás ki vé te lé vel – (e § al kal ma zá sá ban
a továb biak ban: egész ség ügyi szol gál ta tó) az egész ség -
ügyi szol gál ta tás igény be vé te lét meg elõ zõ en, transz plan -
tá ció ese tén a transz plan tá ció cél já ból tör tént fek võ be -
teg-gyógy in té ze ti fel vé tel kor az el lá tás igény be vé te lét
meg elõ zõ en, a TAJ szá mot iga zo ló ok mány be mu ta tá sát,
vagy en nek hi á nyá ban az egész ség ügyi szol gál ta tá sok
Egész ség biz to sí tá si Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de -
let 4.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ada tok hi telt
 érdemlõ iga zo lá sát köve tõen, az OEP nyil ván tar tá sá ban
köz vet le nül elekt ro ni kus úton (on-li ne) el len õr zi, hogy az
Ebtv. 29.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mély a
nyil ván tar tás ban az egész ség biz to sí tás egész ség ügyi szol -
gál ta tá sa i ra jo go sult ként sze re pel-e. A 14. élet évét be nem
töl tött sze mély ese té ben az el len õr zést min den egész ség -
ügyi szol gál ta tó nak egy szer, az adott sze mély elsõ al ka -
lom mal tör té nõ el lá tá sa so rán kell el vé gez nie. Az el len õr -
zést adott el lá tá si for má ban egy na pon nyúj tott szol gál ta tá -
sok szá má tól füg get le nül egy szer kell el vé gez ni.”

(2) A Vhr. 12/B.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ szö veg gel
egé szül ki:

„A tech ni kai fel té te lek biz to sí tá sá ig, de leg ké sõbb
2008. de cem ber 31-ig men te sül az el len õr zé si kö te le zett -
ség alól a szol gál ta tást több te le pü lé sen is el lá tó há zi or vo si 
szol gál ta tó azon el lá tá sok vo nat ko zá sá ban, ame lye ket
– a szék hely ki vé te lé vel – olyan te le pü lé sen vé gez, ahol az
elekt ro ni kus úton tör té nõ el len õr zés nek hi á nyoz nak a
tech ni kai fel té te lei. A tech ni kai fel té te lek hi á nyá ról a szol -
gál ta tó a je len té se meg kül dé sé vel együtt ér te sí ti a finan -
szírozót.”

(3) A Vhr. 12/B.  §-a a kö vet ke zõ új (11)–(13) be kez dés -
sel egé szül ki:

„(11) Ha az egész ség ügyi szol gál ta tó az egész ség ügyi
el lá tás igény be vé te le kor az (1) be kez dés sze rin ti adat kap -
cso lat nak az egész ség ügyi szol gál ta tó fe le lõs sé gi kö rén
 kívüli ok ból ere dõ üzem za va ra  miatt nem tud ja el len õriz -
ni, hogy az el lá tást igény be vevõ sze mély a nyil ván tar tás -
ban el lá tás ra jo go sult ként sze re pel-e, men te sül az el len õr -
zés el mu lasz tá sá hoz kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
fi nan szí ro zá si jog kö vet kez mé nyek alól, fel té ve, hogy az
üzem za vart iga zol ni tud ja és a hiba té nyét an nak ész le lé sét 
köve tõen azon nal, de leg ké sõbb a kö vet ke zõ mun ka na pon
jel zi a MEP felé.

(12) E § al kal ma zá sá ban az egész ség ügyi szol gál ta tó
 felelõsségi kö rén kí vü li ok ból ere dõ üzem za var az adat -
kap cso lat lé te sí té sé hez igény be vett, nem az egész ség ügyi
szol gál ta tó el len õr zé se alatt álló táv köz lé si rend szer üzem -
za va ra.

(13) Amennyi ben az ér te sí tés alap ján a MEP meg ál la -
pít ja, hogy az üzem za var a (12) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ok ból állt fenn, az egész ség ügyi szol gál ta tás – a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott fi nan szí ro zá si jog kö vet kez -
mé nyek al kal ma zá sa nél kül – az el lá tás ra meg ha tá ro zott
fi nan szí ro zá si sza bá lyok sze rint ke rül el szá mo lás ra.”

2.  §

(1) Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si
Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: Kr.) 4/A.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Vhr.)
12/B.  § (1) be kez dé se sze rin ti egész ség ügyi szol gál ta tó
– a (3) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – az adott el lá tás
után járó összeg 90 szá za lé ká ra jo go sult, ha a Vhr.
12/B.  §-ában meg ha tá ro zott el len õr zé si kö te le zett sé gét
nem tel je sí tet te.”

(2) A Kr. 4/A.  §-a a kö vet ke zõ új (3) és (4) be kez dés sel
egé szül ki:

„(3) A Vhr. 12/B.  §-a sze rin ti el len õr zé si kö te le zett ség
el mu lasz tá sa ese tén, a nem el len õr zött el lá tá si ese tek után
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a) a há zi or vo si szol gál ta tó dí ja zá sá ból be je lent ke zett
biz to sí tott el lá tá sa ese tén a 11.  § (1) be kez dé se sze rin ti,
2007. évi dí ja zás or szá gos át la gos havi eset szám mal osz -
tott össze gé nek 10%-a,

b) a te rü le ti el lá tá si kö te le zett ség gel mû kö dõ házior -
vosi szol gál ta tó ese ti el lá tá sá nak dí ja zá sá ból a tárgy -
hónapban egy ese ti el lá tás ra jutó díj össze gé nek 10%-a,

c) a há zi or vo si ügye le ti szol gál ta tás ra szer zõ dés sel ren -
del ke zõ szol gál ta tó dí ja zá sá ból a 11.  § (1) be kez dé se sze -
rin ti, 2007. évi dí ja zás or szá gos át la gos havi eset szám mal
osz tott össze gé nek 10%-a,

d) a fo gá sza ti alap el lá tást nyúj tó szol gál ta tó díjazá -
sából az adott el lá tás után járó tel je sít mény díj 10%-a
ke rül le vo nás ra.

(4) A há zi or vo si, a házi gyer mek or vo si, a há zi or vo si
ügye le ti szol gál ta tó és a fo gá sza ti alap el lá tást nyúj tó
egész ség ügyi szol gál ta tó a Vhr. 12/B.  §-ában elõ írt el len -
õr zé si kö te le zett ség tel je sí té se ese tén, el lá tá si ese ten ként
50 fo rint el len õr zé si díj ra jo go sult. A dí ja zás szem pont já -
ból el lá tá si eset nek mi nõ sül az adott el lá tá si for má ban egy
biz to sí tott egy na pon tör tént el lá tá sa.”

3.  §

A Kr. 11.  §-a a kö vet ke zõ új (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) Amennyi ben a há zi or vo si szol gál ta tó a há zi or vo si,

házi gyer mek or vo si és fog or vo si te vé keny ség rõl  szóló
4/2000. (II. 25.) EüM. ren de let 6.  § (1) és (2) be kez dé sé ben 
meg ha tá ro zott szak dol go zó kon túl a há zi or vo si szol gá lat
fel ada ta i nak el lá tá sá ra to váb bi szak dol go zót al kal maz,
 errõl be je len tést tesz a fi nan szí ro zó nak és erre te kin tet tel a
fi nan szí ro zá si szer zõ dés mó do sí tás ra ke rül, a (3) be kez dés
sze rin ti el szá mo lás ban a há zi or vo si szol gá lat de gresszi ós
pont ha tá ra

a) a to váb bi szak dol go zó tel jes mun ka idõ ben tör té nõ
fog lal koz ta tá sa ese tén – ki vé ve az egy hó na pot meg ha la dó 
tar tós tá vol lé tet – 800 pont tal meg emelt ér ték,

b) nem tel jes, de leg alább heti 20 órás mun ka idõ ben
tör té nõ fog lal koz ta tás ese tén az a) pont sze rin ti 800 pont
idõ ará nyo san csök ken tett ré szé vel meg emelt ér ték.”

4.  §

(1) A Kr. 12.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Az egy pont ra jutó díj a pra xis fi nan szí ro zás 5. szá -
mú mel lék let sze rin ti ki adá si elõ irány za ta egy havi össze -
gé nek a 4/A.  §, a 8.  § (4) be kez dé se, a 10.  § (1) be kez dé se,
va la mint a 14.  § (2)–(4) be kez dé se sze rin ti ki adá sok kal
csök ken tett ré sze és a 11.  § (3) be kez dé se sze rint meg ál la -
pí tott, or szá gos szint en össze sí tett pont szám há nya do sa.”

(2) A Kr. 12.  § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(7) A szol gá la tot fo lya ma to san el lá tó or vos szak kép -
zett sé ge és or vo si gya kor la ti ide je alap ján al kal ma zan dó
szak kép zett sé gi szor zó:
a) a (8) be kez dés sze rin ti alap szak vizs gá val

nem ren del ke zõ há zi or vos nál 1,0,
b) alap szak vizs gá val nem ren del ke zõ, 25 év -

nél több, kör zet ben el töl tött gya kor la ti idõ -
vel ren del ke zõ há zi or vos nál 1,2,

c) alap szak vizs gá val ren del ke zõ há zi or vos -
nál 1,3”

5.  §

(1) A Kr. 14.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A há zi or vo si szol gál ta tó a kör zet la kos ság szá ma és
a ren de lõ adott sá gai alap ján – a (3) be kez dés ben fog lal tak
figye lembe véte lével – az aláb bi fix össze gû díj ra jo go sult:

a) fel nõtt kör zet ese tén, ha a kör zet fel nõtt la ko sa i nak
szá ma

aa) nem éri el az 1200 fõt 253 000 Ft,
ab) 1200 és 1500 fõ kö zött van 235 000 Ft,
ac) 1500 fõ fe lett van 197 000 Ft,

b) gyer mek kör zet ese tén, ha a kör zet la ko sa i nak szá ma
ba) nem éri el a 600 fõt 265 000 Ft,
bb) 600 és 800 fõ kö zött van 247 000 Ft,
bc) 800 fõ fe lett van 210 000 Ft,

c) ve gyes kör zet ese tén, ha a kör zet la kos ság szá ma
ca) nem éri el az 1200 fõt 261 000 Ft,
cb) 1200 és 1500 fõ kö zött van 240 000 Ft,
cc) 1500 fõ fe lett van 204 000 Ft.”

(2) A Kr. 14.  § (2) be kez dés b) és c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„b) gyer mek kör zet ese tén, ha a kör zet la ko sa i nak szá ma
ba) nem éri el a 600 fõt 290 000 Ft,
bb) 600 és 800 fõ kö zött van 272 000 Ft,
bc) 800 fõ fe lett van 235 000 Ft,

c) ve gyes kör zet ese tén, ha a kör zet la kos ság szá ma
ca) nem éri el az 1200 fõt 271 000 Ft,
cb) 1200 és 1500 fõ kö zött van 250 000 Ft,
cc) 1500 fõ fe lett van 214 000 Ft.”

(3) A Kr. 14.  § (3) be kez dés d) pont da) és db) al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép és e pont a kö vet ke zõ
új dc) al pont tal egé szül ki:

[A (2) be kez dés sze rin ti össze get nö vel ni kell
to váb bi 50%-kal, ha a há zi or vo si szol gá lat kör ze te]

„da) a kis tér sé gi tá mo ga tá si alap cél elõ irány zat fel hasz -
ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 5/2003. (V. 20.)
MeHVM ren de let mel lék le té ben fel so rolt te le pü lés(ek)re ki -
ter jed és a kör zet la kos ság szá ma a 800 fõt el éri, vagy

db) a ked vez mé nye zett tér sé gek be so ro lá sá ról  szóló
311/2007. (XI. 17.) Korm. ren de let 2. szá mú mel lék le te
sze rin ti leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér ség hez tar to zó te -
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le pü lé sek kö zül ket tõ re vagy több re ter jed ki és a kör zet la -
kos ság szá ma 800–1500 fõ kö zöt ti, vagy

dc) a te rü let fej lesz tés ked vez mé nye zett tér sé ge i nek
jegy zé ké rõl  szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. ren de let alap -
ján 2007. no vem ber 24-ig jo go sult volt a fix össze gû dí ja -
zá sá nak 50%-os eme lé sé re.”

6.  §

(1) A Kr. 23.  § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A díj fi ze tés alap já ul szol gá ló kor cso por tos pont szám
ér té ke 34,4 Ft/hó.”

(2) A Kr. 23.  § (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(9) Tel je sít mény ként az adott ren de lé sen nyúj tott, a
29. szá mú mel lék let ben fel tün te tett mi ni mum idõk figye -
lembe véte lével, az R. 12. szá mú mel lék le té ben ön ál ló
 elszámolási té tel ként meg ha tá ro zott el lá tá sok hoz tar to zó
pont ér té ket le het el szá mol ni, amennyi ben az meg fe lel a
fo gá sza ti el lá tás te vé keny sé gi kód lis tá já nak al kal ma zá sá -
ról  szóló Sza bály könyv ben fog lal tak nak. A mi ni mum idõ
azt az idõ tar ta mot je len ti, amely nél ke ve seb bet a szol gál -
ta tó nem for dít hat az adott be avat ko zás el vég zé sé re.”

(3) A Kr. 23.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé szül ki:
„(10) Nem szá mol ha tók el az adott fo gá sza ti alap el lá tást 

és szak el lá tást nyúj tó szol gál ta tó szol gá la tá nak, il let ve
szak ren de lé sé nek tárgy ha vi tel je sít mé nyé bõl a havi ma xi -
má lis tel je sít mény ér té ket meg ha la dó pont ér té kek. A havi
ma xi má lis tel je sít mény ér ték az adott szol gá lat, il let ve
szak ren de lés ál tal je len tett össz tel je sít mény bõl a havi ren -
de lé si idõ és a mi ni mum idõk alap ján meg ha tá ro zott tel je -
sít mény sze rint, idõ ará nyo san ke rül meg ál la pí tás ra. A havi 
ren de lé si idõ a fi nan szí ro zá si szer zõ dés ben rög zí tett heti
ren de lé si idõk éves össze sí té se alap ján, az egy hó nap ra
jutó át lag ból ke rül meg ha tá ro zás ra.”

7.  §

A Kr. 25.  § (1) be kez dé sé nek har ma dik mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A tel je sít mény díj jal egy ide jû leg ke rül ki fi ze tés re az
alap díj, va la mint a 4/A.  § (4) be kez dé se sze rin ti jog -
viszony-ellenõrzési díj.”

8.  §

A Kr. 28.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) A ki hasz ná lat lan tel je sít mény vo lu men szol gál ta tók 
kö zöt ti fel osz tá sá ra, va la mint adott szol gál ta tás igény be -
vé te lé nek vál to zá sa alap ján az érin tett szol gál ta tók kö zöt ti

át cso por to sí tá sá ra a TVK El len õr zõ Bi zott ság ne gyed -
éven te ja vas la tot tesz, me lyet az egész ség ügyi mi nisz ter
hagy jóvá.”

9.  §

(1) A Kr. 28. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te lép.

(2) A Kr. az e ren de let 2. szá mú mel lék le té ben fog lalt
29. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

10.  §

(1) A Kr. 20. szá mú mel lék le te a „To vább kül dés esz kö -
ze” sort köve tõen az „Az Uta zá si Költ ség té rí té si Utal vány
sor szá ma” sor ral egé szül ki.

(2) A Kr. 24. szá mú mel lék le té ben a „Bu da pest, Bu dai
Gyer mek kór ház és Ri. Kht.” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

11.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – 2008. jú ni us 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let 5.  § (2) be kez dé se 2008. ok tó ber 1-jén lép
ha tály ba.

(3) A Kr. 4/A.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott jog vi -
szony-el len õr zé si díj ra a szol gál ta tó 2008. ja nu ár 1-jé tõl
jo go sult, ame lyet az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
(a továb biak ban: OEP) elsõ al ka lom mal 2008 jú ni u sá ban
utal vá nyoz.

(4) A Kr. e ren de let 3.  §-ával mó do sí tott 11.  § (7) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott to váb bi szak dol go zó után meg ál la -
pí tott de gresszi ós pont ha tár al kal ma zá sá ra az egész ség -
ügyi szol gál ta tó fi nan szí ro zá si szer zõ dé se mó do sí tá sá nak
ér vény be lé pé sét kö ve tõ hó nap tól ke rül sor.

(5) A Kr. e ren de let
a) 4.  § (2) be kez dé sé vel mó do sí tott 12.  § (7) be kez dé -

sé ben,
b) 5.  § (1) be kez dé sé vel mó do sí tott 14.  § (2) be kez dé -

sé ben, va la mint
c) 6.  § (1) be kez dé sé vel mó do sí tott 23.  § (1) be kez dé -

sé ben
meg ha tá ro zott dí jak és a 2008. áp ri lis és má jus hó nap ra
 kifizetett dí jak kö zöt ti kü lön bö ze tet az OEP a 2008. jú ni us
havi ki fi ze té sek kel utal vá nyoz za vissza me nõ leg.

(6) Az OEP pá lyá za tot ír ki az egész ség ügyi szol gál ta tá -
sok nyúj tá sá hoz szük sé ges szak mai mi ni mum fel té te lek rõl
 szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM ren de let sze rin ti azon
SO1, il let ve SO2 szin tû sür gõs sé gi el lá tó he lyek fi nan szí -
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ro zá sá ra, ahol a szak ma po li ti kai irány el vek nek meg fe le lõ
sür gõs sé gi el lá tást nyúj tó inf ra struk tú ra ki ala kí tá sa meg -
tör tént vagy fo lya mat ban van.

(7) A Kr. 27/A.  § (11) be kez dé sé ben az „az elsõ fél év
tel je sít mé nyé nek el szá mo lá sa alap ján” szö veg rész he lyé -

be az „a szol gál ta tói tel je sít mé nyek el szá mo lá sa alap ján
ne gyed éven te” szö veg lép.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 151/2008. (V. 30.) Korm. rendelethez

„28. szá mú mel lék let a 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let hez

2008. évre vonatkozó teljesítményvolumen értéke és annak felosztása

1. Az ak tív fek võ be teg-szak el lá tás or szá gos tel je sít mény vo lu me né nek mér té ke 2008. évre: 2 203 540 súly szám,
amely nek ter hé re kell el szá mol ni az összes ak tív fek võ be teg-el lá tás ba tar to zó TVK alá tar to zó tel je sít ményt.

2. A já ró be teg-szak el lá tás, va la mint a CT, MRI szak el lá tás or szá gos tel je sít mény vo lu me né nek együt tes mér té ke
2008. évre: 79 544 737 ezer pont szám, amely nek ter hé re kell el szá mol ni az összes já ró be teg-szak el lá tás ba, il let ve CT,
MRI szak el lá tás ba tar to zó TVK alá tar to zó tel je sít ményt.

Az 1. és 2. pon tok sze rin ti el lá tá sok havi tel je sí tett fel hasz ná lá sá ról az OEP ha von ta a fi nan szí ro zá si terv vel egy ide jû -
leg tá jé koz tat ja az egész ség ügyi mi nisz tert és a pénz ügy mi nisz tert.”

2. számú melléklet a 151/2008. (V. 30.) Korm. rendelethez

„29. szá mú mel lék let a 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let hez

Az egyes fogászati beavatkozásokra fordítandó minimális idõkeretekrõl

Kód Be avat ko zás meg ne ve zé se

Be avat ko zás ra
for dí tan dó

mi ni má lis idõ
(perc)

I. Vizs gá la tok, do ku men tá ci ók

FA 002 Fog or vo si vizs gá lat, kont roll 10

TA 004 Ren de lõn kí vül vég zett vizs gá lat 20

TA 005 Kon zí li um, ren de lõn kí vül 20

TA 012 Kon zí li um, szak vé le mény ké szí té se 10

FA 013 Iga zo lás, tá jé koz ta tás 5

FA 014 Szak ren de lés re uta lás 5

FA 016 Fog or vo si lát le let ké szí té se 5

TB 121 Fo gá sza ti al ler go ló gi ai vizs gá lat elekt ro po ten ci ál mé rés sel 20

TB 125** Kü lön le ges gon do zás ra szo ru ló, fo gya ték kal élõ sze mé lyek fo gá sza ti szak el -
lá tá sa

–

II. Pre ven ció

TA 169 Egyé ni meg elõ zõ ta nács adás 7

TA 170 Cso por tos meg elõ zõ ta nács adás 10

TA 183 Cso por tos fel vi lá go sí tás, ta nács adás ren de lõn kí vül 20

TA 184 Fo gá sza ti vá ran dós gon do zás (ta nács adás, szû rõ vizs gá lat) 10

TA 185 Fog or vo si szû rõ vizs gá lat (18 éves ko rig, il let ve 18. év fe let ti kö zép fo kú, nap -
pa li rend sze rû is ko lai ok ta tás ban részt ve võk nél)

10

TA 186 Fog or vo si szû rõ vizs gá lat, fel nõtt nek 10



Kód Be avat ko zás meg ne ve zé se

Be avat ko zás ra
for dí tan dó

mi ni má lis idõ
(perc)

TB 187 Sto ma to-on ko ló gi ai vizs gá lat 15

III. Rönt gen

TA 006 Int ra orá lis rtg. fel vé tel (db) 5

TB 007 Pa no rá ma rtg. fel vé tel (db) 10

TB 008 Te le rönt gen fel vé tel 10

TB 009 Egyéb ext ra orá lis rtg. fel vé tel 8

FA 010 Rtg. kont raszt anyag be fecs ken de zé se 20

TB 011 Occ lu sa lis rtg. fel vé tel 5

IV. Ér zés te le ní tés, gyógy szer ren de lés

FA 018 Gyógy szer ren de lés 5

FA 019 In jek ció adá sa 5

TA 021 Int ra orá lis ér zés te le ní tés 3

V. Meg tar tó fo gá szat (kon zer vá ló és en do don cia)

FA 098 Gyö kér ke ze lés 5

TA 100 Amal gám tö més ké szí té se ma ra dó fog ban, egy fel szí nen 15

TA 101 Amal gám tö més ké szí té se ma ra dó fog ban, több fel szí nen 20

TA 102 Esz té ti kus tö més ké szí té se ma ra dó fog ban, egy fel szí nen 20

TA 103 Esz té ti kus tö més ké szí té se ma ra dó fog ban, több fel szí nen 25

TA 104 Po lí ro zás, fi ní ro zás tö mé sen ként 10

TE 105 In lay, on lay ké szí té se 50

TA 107 Gyö kér tö més ké szí té se 10

TA 116 Gyö kér tö més el tá vo lí tá sa 15

TA 109 Fog ko ro na fel épí té se gyá ri csap pal 30

TA 110 Fog tre pa ná lá sa és/vagy fog bél exs tir pá lá sa 10

FA 112 Ide ig le nes tö més ké szí té se 5

FA 116 Ér zé keny fog fel szín ke ze lé se 3

VI. Száj be teg sé gek és pa ro don to ló gia

TB 110 Pa ro don tá lis stá tusz fel vé tel 8

TA 114 Ta sak gyógy sze res ke ze lé se 5

TA 111 Fog kõ el tá vo lí tá sa, sup ra- és sub gin gi va li san 15

TA 112 Fog kõ el tá vo lí tá sa, sup ra- és sub gin gi va li san (sú lyos ál ta lá nos alapbeteg -
ségnél)

15

TB 113 Le be nyes ta sak mû tét 30

TB 114 Gin gi vec to mia 5

TB 115 Ta sak ke ze lé se zárt kü ret tázzsal 5

TB 116 Csont pót ló anyag be he lye zé se 20

TB 117 Irá nyí tott szö vet re ge ne rá ció memb rán al kal ma zá sá val 20

TB 119 Komp li kált száj nyál ka hár tya be teg sé gek he lyi ke ze lé se 10

TA 120 Fo gak sí ne zé se 15

TA 121 Sín el tá vo lí tás 15

TB 126 Fo gak be csi szo lá sa 15

VII. Den to al ve o lá ris se bé szet

TB 127 Mû té ti utó ke ze lés (kont roll, seb ke ze lés, csík cse re, var rat sze dés, át öb lí tés) 10

TA 020 Lé zer ke ze lés (soft) 7

4944 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/81. szám



Kód Be avat ko zás meg ne ve zé se

Be avat ko zás ra
for dí tan dó

mi ni má lis idõ
(perc)

FA 169 Áll ka pocs lu xa tio re po zí ci ó ja 10

TA 130 Fog el tá vo lí tás 10

TB 131 Fog el tá vo lí tás fel tá rás sal 20

TB 132 Re ti ne ált vagy im pak tált fog el tá vo lí tá sa 25

TA 135 Al ve o lus ex coch le a tio seb el lá tás sal 10

TB 137 Nyál kõ el tá vo lí tá sa in va zív mó don 10

TA 138 In ci sio, cir cum ci sio 10

TB 139 Ex ci sio 7

TB 140 Meg nyílt arc üreg se bé szi zá rá sa 25

TB 141 Pe ri a pi ca lis ex coch le a tio, gyö kér csúcs re zek ció 25

TB 142 Ret rog rád gyö kér tö més 20

TB 143 Cys tec to mia 25

TB 144 Cys tos to mia, cys ta-mar su pi a li sa tio 25

TB 145 Orá lis plasz ti ka 20

FA 147 Fog re po zí ció 20

TA 148 Fog re plan tá ció 20

TE 149 Int ra os se a lis imp lan ta tum be he lye zé se 20

TE 155 Int ra os se a lis imp lan ta tum el tá vo lí tá sa 10

TB 150 Va po ri sa tio, lé zer, kryo, elekt ro ka u ter rel vég zett ke ze lé sek 10

TB 151 Sto ma to-on ko ló gi ai gon do zás 10

TB 152 Fog gyö kér dis sec tio 20

TB 153 Lágy rész tra u mák el lá tá sa 10

TB 154 Fre nu lec to mia, fre nu lo to mia 8

TA 155 Vér zés csil la pí tás 10

TA 156 Sut ura el tá vo lí tás 5

TB 155 Al ve o lus kor rek ció 15

TB 156 In ter ma xil lá ris fi xa tio (IMF) fel he lye zé se 60

VIII. Fog pót lás

FA 156 Tel jes le me zes fog pót lás ké szí té sé hez ana tó mi ai le nyo mat vé tel 10

FA 157 Tel jes le me zes fog pót lás ké szí té sé hez funk ci ós le nyo mat vé tel 20

FA 158 Rész le ges le me zes fog pót lás ké szí té sé hez le nyo mat vé tel 15

FA 159 Áll csont re lá ció meg ha tá ro zá sa 20

TA 171 Egy sze rû elõ ké szí tést igény lõ ko ro na (,,szó ló”) be he lye zé se 15

TA 172 Vál las elõ ké szí tést igény lõ ko ro na (,,szó ló”) be he lye zé se 15

TA 161 Gyö kér csa pos fog mû be he lye zé se 15

TA 162 Híd – hor gony be he lye zé se 15

TA 163 Híd test be he lye zé se 5

TA 164 Ko ro na, híd el tá vo lí tá sa 10

TA 165 Rész le ges le me zes fog pót lás be he lye zé se 10

TA 166 Tel jes le me zes fog pót lás be he lye zé se 5

TA 167 Ko ro na és/vagy híd vissza ra gasz tá sa 15

TA 168 Ha ra pás eme lõ be he lye zé se 10

TE 169 Spe ci á lis fog pót lá sok be he lye zé se 20

TE 170 Oro-ma xil lo-fa ci á lis prot eti kai re ha bi li tá ció 200

2008/81. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4945



Kód Be avat ko zás meg ne ve zé se

Be avat ko zás ra
for dí tan dó

mi ni má lis idõ
(perc)

TE 171 Áll ka pocs disz funk ció ke ze lé se 20

FA 172 Fog sor pró ba 10

TA 173 Fog pót lás kor rek ció 10

TA 179 Le me zes fog pót lás alá bé le lé se ren de lõ ben 30

TA 181 Le me zes fog pót lás alá bé le lé se fog tech ni kai la bo ra tó ri um ban le nyo mat
 alapján

15

TA 178 Le me zes fog pót lás ja ví tá sa 15

TB 179 Inst ru men tá lis okk lú zi ós ana lí zis és kor rek ció 60

FA 181 Csonk pre pa rá ció 15

FA 182 Váz pró ba 10

FA 191 Rög zí tett fog pót lás ké szí té sé hez le nyo mat vé tel 25

IX. Gyer mek-, is ko lai és if jú sá gi fo gá szat

TA 187 He lyi flu o rid ál ás, se géd esz köz nél kül 10

TA 188 He lyi flu o rid ál ás, se géd esz köz zel 15

TA 189 Hely fenn tar tó be he lye zé se 25

TA 190 Ba ráz da zá rás 15

TA 192 Tra u má san sé rült fog el lá tá sa 20

TA 193 Ide ig le nes gyö kér tö més ké szí té se 15

TA 194 Pul po tó mia 20

FA 195 Tej fog el csi szo lá sa és/vagy imp reg ná lá sa 10

TA 197 Tej fog tö més – egy fel szí nen 15

TA 198 Tej fog tö més – több fel szí nen 20

FA 200 Den tí ci ós pa na szok el lá tá sa 10

X. Fog sza bá lyo zá si szol gál ta tá sok

TB 208 Ki ve he tõ fog sza bá lyo zó ké szü lék adap tá lá sa, ak ti vá lá sa 10

TB 209 Rög zí tett fog sza bá lyo zó ké szü lék ak ti vá lá sa, el len õr zé se 10

TB 210 Or to don ci ai mé ré sek 35

TA 211 Kis fo kú fo ga za ti el té rés sza bá lyo zá sá nak meg kez dé se 15

TA 212 Kis fo kú fo ga za ti el té rés sza bá lyo zá sá nak be fe je zé se 15

TB 213 Kö ze pes fokú fo ga za ti el té rés sza bá lyo zá sá nak meg kez dé se 20

TB 214 Kö ze pes fokú fo ga za ti el té rés sza bá lyo zá sá nak be fe je zé se 20

TB 215 Nagy fo kú fo ga za ti el té rés sza bá lyo zá sá nak meg kez dé se 25

TB 216 Nagy fo kú fo ga za ti el té rés sza bá lyo zá sá nak be fe je zé se 20

TB 219 Ve le szü le tett sú lyos fej lõ dé si rend el le nes sé gek (pl. ajak száj pad ha sa dé kos és
fo ga za ti el té rés sel járó szind ró mák) fog sza bá lyo zá si el lá tá sá nak meg kez dé se

50

TB 220 Ve le szü le tett sú lyos fej lõ dé si rend el le nes sé gek (pl. ajak száj pad ha sa dé kos és
fo ga za ti el té rés sel járó szind ró mák) fog sza bá lyo zá si el lá tá sá nak be fe je zé se

30

TB 217 Re ten ci ós ke ze lé si fá zis meg kez dé se 20

TB 218 Re ten ci ós ke ze lé si fá zis be fe je zé se 20

TA 219 Pre ven tív, il let ve ki egé szí tõ fog sza bá lyo zá si te vé keny ség 15

FA 220 Rossz szo kás ról való le szok ta tás meg kez dé se 5

FA 221 Rossz szo kás ról való le szok ta tás be fe je zé se 5

TB 222 Rög zí tett fog sza bá lyo zó el tá vo lí tá sa, flu o rid ál ás, po lí ro zás 25

TB 225 Brac ket ra gasz tás (új ra ra gasz tás) 5
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Kód Be avat ko zás meg ne ve zé se

Be avat ko zás ra
for dí tan dó

mi ni má lis idõ
(perc)

TB 226 Gyû rû ra gasz tás (új ra ra gasz tás) 5

TB 227 Ív cse re 5

TB 228 Szek ci ós ív be kö té se 8

TB 229 Fog fel sza ba dí tás 15

Meg jegy zé sek, rö vi dí té sek:

A fog or vo si szol gál ta tá sok kód ja 5 po zí ci ós.
Az elsõ po zí ció a fi nan szí ro zás mód ját je lö li, ahol
F – a kö te le zõ en je len ten dõ 0 pont ér té kû be avat ko zás,
T – a kö te le zõ en je len ten dõ tel je sít mény dí jas fo gá sza ti szol gál ta tás.
A má so dik po zí ció az el lá tá si szin tet je lö li, ahol
A – alap el lá tás,
B – szak el lá tás,
E – egye te mi fo gá sza ti el lá tás.
A har ma dik, ne gye dik és ötö dik po zí ció a be avat ko zá sok kód szá mát tar tal maz za.
A „TA” jel zé sû kó do kat mind há rom el lá tá si szint hasz nál hat ja, a „TB” jel zé sû kó do kat a szak el lá tás és az egye te mi

fo gá sza ti el lá tás, a „TE” kó do kat csak az egye te mi fo gá sza ti el lá tás hasz nál hat ja.
A **-gal je lölt te vé keny ség csak kü lön szer zõ dés alap ján szá mol ha tó el.”
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A Ma gyar Nem ze ti Bank
El nö ké nek ren de le tei

A Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ké nek
8/2008. (V. 30.) MNB

ren de le te

a „Sik ló si vár” em lék ér me ki bo csá tá sá ról

A Ma gyar Nem ze ti Bank ról szó ló 2001. évi LVIII. tör -
vény 60. §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja alap ján fenn ál ló
jog kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

(1) A Ma gyar Nem ze ti Bank „Sik ló si vár” meg ne ve zés -
sel 5000 fo rin tos cím le tû ezüst em lék ér mét bo csát ki.

(2) A ki bo csá tás idõ pont ja: 2008. jú ni us 4.

2. §

(1) Az em lék ér me 925 ez re lék fi nom sá gú ezüst bõl
 készült, sú lya 31,46 gramm, át mé rõ je 38,61 mm, szé le
 recézett.

(2) Az em lék ér me elõ lap já nak szé lén, fent kör irat ban
a „Ma gyar Köz tár sa ság” fel irat ol vas ha tó. A kö zép me zõ -

ben a Sik ló si vár nyu ga ti ol dal fe lõ li áb rá zo lá sa lát ha tó,
amely – egy XIX. szá za di acél met szet alap ján – a vár épü -
le tét, a déli tor nyot, a fe ren ces ko los tort és temp lo mot je le -
ní ti meg. A vár áb rá zo lá sa alatt, bal ol da lon a „BP.” ver de -
jel ta lál ha tó, kö zé pen, há rom víz szin tes sor ban pe dig az
„5000” ér ték jel zés, a „fo rint” fel irat, va la mint a „2008”
ve ré si év szám ol vas ha tó. Az em lék ér me elõ lap já nak ké pét
e ren de let 1. mel lék le te tar tal maz za.

(3) Az em lék ér me hát lap ján a Sik ló si vár észa ki ol dal
fe lõ li áb rá zo lá sa lát ha tó. A vár áb rá zo lá sa alatt víz szin te -
sen, kis sé bal ra csúsz tat va a „Sik ló si vár” fel irat ol vas ha tó. 
Az em lék ér me alsó szé lén, kö zé pen ta lál ha tó Szöl lõs sy
Eni kõ ter ve zõ mû vész mes ter je gye. Az em lék ér me hát lap -
já nak ké pét e ren de let 2. mel lék le te tar tal maz za.

3. §

Az em lék ér mé bõl 10 000 da rab ké szít he tõ, amely bõl
6000 da rab kü lön le ges – ún. pro of – tech no ló gi á val ver -
hetõ.

4. §

Ez a ren de let 2008. jú ni us 4-én lép ha tály ba.

Si mor And rás s. k.,
a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke



1. mel lék let
a 8/2008. (V. 30.) MNB ren de lethez

Az em lék ér me elõ lap já nak képe:

2. mel lék let
a 8/2008. (V. 30.) MNB ren de let hez

Az em lék ér me hát lap já nak képe:

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter,
a pénzügyminiszter,

valamint a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter

4/2008. (V. 30.) NFGM–PM–FVM
együttes rendelete

a strukturális alapok és a Kohéziós Alap
felhasználásának általános eljárási szabályairól  szóló

14/2004. (VIII. 13.) TNM–GKM–FMM–FVM–PM
együttes rendelet módosításáról

Az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból és Ko hé zi ós
Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel hasz ná lá sá ért
fe le lõs in téz mé nyek rõl  szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. ren de let 

33.  § (3) be kez dés a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján, a nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1.  §
n) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ben, 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 ál la pí tott fel adat kör -
ben, va la mint a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
 miniszter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg ál la pí tott
fel adat kör ben –  a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  § a) pont já ban meg je lölt fel adat kör ében el já ró szo -
ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet -
ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A struk tu rá lis ala pok és a Ko hé zi ós Alap fel hasz ná lá sá -
nak ál ta lá nos el já rá si sza bá lya i ról  szóló 14/2004.
(VIII. 13.) TNM–GKM–FMM–FVM–PM együt tes ren de -
let (a továb biak ban: együt tes ren de let) 1.  §-a a kö vet ke zõ
(3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) Nem kell al kal maz ni ezt a ren de le tet, ha egy pro jekt 
fi nan szí ro zá sá ra a Kö zös sé gi Tá mo ga tá si Ke ret va la -
mely ope ra tív prog ram já ból úgy ke rül sor, hogy azt
a 2007–2013 idõ szak ban az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si 
Alap ból, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ból és a Ko hé zi ós
Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak álta -
lános el já rá si sza bá lya i ról  szóló 16/2006. (XII. 28.)
MeHVM–PM ren de let sze rint, va la mint egyéb ha zai fej -
lesz té si for rá sok és  támogatások fel hasz ná lá sá ra vonat -
kozó jog sza bá lyok alap ján vá lasz tot ták ki, és kö töt tek rá
tá mo ga tá si szer zõdést.”

2.  §

Az együt tes ren de let 2.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
h) pont tal egé szül ki:

 [E ren de let al kal ma zá sá ban]
„h) nor ma tív jel le gû tá mo ga tás: olyan pro jekt-ki vá lasz -

tá si el já rás, amely ben a pro jekt-ki vá lasz tá si szem pon tok
nem igé nyel nek mér le ge lést, a tá mo ga tás oda íté lé se a
 pályázati fel hí vás ban meg ha tá ro zott tel jes sé gi és jo go sult -
sá gi fel té te lek alap ján tör té nik.”

3.  §

Az együt tes ren de let 17.  § (3) be kez dé sé nek he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az ér té ke lés le zá rá sa ként az ér té ke lõ – a köz pon ti
prog ram, a tech ni kai se gít ség nyúj tás és a nor ma tív jel le gû
tá mo ga tás ki vé te lé vel – rész le tes, pon to zás sal alá tá masz -
tott szak mai vé le ményt fo gal maz meg, és in dok lás sal el lá -
tott ja vas la tot tesz a pá lyá zat el bí rá lá sá ra.”
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4.  §

Az együt tes ren de let 19.  § (2) be kez dé sé nek he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Tech ni kai se gít ség nyúj tá si pá lyá za tok és nor ma tív
jel le gû tá mo ga tás ese té ben, to váb bá ha a pá lyá za ti fel hí -
vás sal érin tett pá lyá za tok te kin te té ben nyújt ha tó tá mo ga -
tás nem ha lad ja meg a 25 mil lió Ft-ot, az irá nyí tó ha tó ság
ve ze tõ je a bí rá ló bi zott ság fel ál lí tá sá tól el te kint het.”

5.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba, és a hatályba lépését kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz -
ti.

Baj nai Gor don s. k., Dr. Ve res Já nos s. k.,
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi pénz ügy mi nisz ter

mi nisz ter

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

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

A Köz tár sa sá gi El nök
129/2008. (V. 30.) KE

határozata

rektor felmentésérõl

Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az
Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban megálla -
pított jog kö röm ben, te kin tet tel a fel sõ ok ta tás ról szó ló
2005. évi CXXXIX. tör vény 100. § a) pont já ra

a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye -
temen

dr. Mol nár Ká roly egye te mi ta nárt, rek tort – le mon dá -
sá ra való te kin tet tel – rek to ri meg bí zá sa alól  2008. má jus
31-ei ha tállyal

fel men tem.

Bu da pest, 2008. má jus 26.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2008. má jus 28.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis  mi nisz ter

KEH ügy szám: IV-3/02657/2008.

A Köz tár sa sá gi El nök
130/2008. (V. 30.) KE

ha tá ro za ta

egyetemi tanári kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban meg -
állapított jog kö röm ben, a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi
CXXXIX. tör vény 100. §-ának b) pont ja alap ján, az ok ta -
tá si és kul tu rá lis mi nisz ter  ja vas la tá ra

dr. Ege dy Ger gelyt, a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem
 fõiskolai ta ná rát

2008. má jus hó 15.  nap já val ki ne ve zem egye te mi ta nár rá.

Bu da pest, 2008. má jus 8.

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

El len jegy zem:

Buda pest, 2008. má jus 16.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

KEH ügy szám: IV-3/02445/2008.

A Köztársasági Elnök
131/2008. (V. 30.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi
XXXI. tör vény 2. § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz té sé re
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a ma gyar–ro mán kap cso la tok fej lesz té se ér de ké ben
vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Pé ter Fe renc nek, Szo vá ta pol gár mes te ré nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. má jus 26.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VIII-1/02613/2008.

A Köztársasági Elnök
132/2008. (V. 30.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi
XXXI. tör vény 2. § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz té sé re

Bu da pest XIII. ke rü le te és Kas sa-Dél vá ros kö zöt ti test -
vér vá ro si kap cso la tok ápo lá sa, fej lesz té se ér de ké ben vég -
zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Ja ros lav Hlin ka-nak, Kas sa-Dél vá ros pol gár mes te ré nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. má jus 26.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VIII-1/02707/2008.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1035/2008. (V. 30.) Korm.

határozata

a társadalmi bûnmegelõzés nemzeti stratégiája
céljainak végrehajtásából származó 2008-ban

megvalósítandó feladatokról

A Kor mány a tár sa dal mi bûn meg elõ zés nem ze ti stra té -
gi á já ról  szóló 115/2003. (X. 28.) OGY ha tá ro zat ban
 foglalt fel ada tok vég re haj tá sá ra a kö vet ke zõ ha tá ro za tot
hoz za:

I. Általános rendelkezések

1. A tár sa dal mi bûn meg elõ zés cél ja i nak meg va ló sí tá sa
ér de ké ben a mi nisz té ri u mok ilyen célú vagy ha tá sú te vé -
keny sé gét ko or di nál ni kell:

a) ho ri zon tá li san: szak mai ka ma rák kal, ci vil szer ve ze -
tek kel és tu do má nyos in té ze tek kel,

b) ver ti ká li san: az irá nyí tá suk alá tar to zó szer ve ze tek kel,
c) egy más kö zött, kü lö nö sen az Or szá gos Bûn meg elõ -

zé si Bi zott ság ban.
Meg kell te rem te ni a társ szak mák ér dek kö ré be tar to zó,

tár sa dal mi bûn meg elõ zé si célú vagy ha tá sú leg jobb gya -
kor la tok fo lya ma tos ta pasz ta lat cse ré jét, rend sze re sen kell
szer vez ni szak ma kö zi és re gi o ná lis fó ru mo kat.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
hon vé del mi mi nisz ter
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi
 mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
kül ügy mi nisz ter
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
ön kor mány za ti mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

2. Fej lesz te ni kell a bûn ügyi sta tisz ti ka rend sze rét
 annak ér de ké ben, hogy a bû nö zés rõl a ha té kony bûn meg -
elõ zé si gya kor la tok ki ala kí tá sá hoz fel hasz nál ha tó ada tok -
kal ren del kez zünk. En nek so rán fi gye lem mel kell len ni az
Eu ró pai Uni ó ban a bûn ügyi sta tisz ti kák rend sze ré nek fej -
lesz té sé re, egy sé ge sí té sé re irá nyu ló kez de mé nye zé sek re.

a) Ja vas la tot kell ki dol goz ni arra, hogy a bûn ügyi és
igaz ság ügyi sta tisz ti kai rend szer ben a hoz zá fér he tõ, fel -
dol goz ha tó sér tet ti ada to kat mi lyen kör ben cél sze rû bõ ví -
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te ni a nem zet kö zi aján lá sok ra és szab vá nyok ra fi gye lem -
mel.

b) A Kor mány fel ké ri a leg fõbb ügyészt és az Or szá gos
Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el nö két arra, hogy az a) pont -
ban fog lalt fel ada tok vég re haj tá sá ban te vé ke nyen mû köd -
je nek köz re.

c) Gon dos kod ni kell a lá tens bû nö zés és a la kos ság
szub jek tív biz ton ság ér ze té nek mé ré sé re irá nyu ló ku ta tás
elõ ké szí té sé rõl.

Fe le lõs: az a) pont ra: igaz ság ügyi és ren dé sze ti
 mi nisz ter
 Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el nö ke
a c) pont ra: igaz ság ügyi és ren dé sze ti
 mi nisz ter

Ha tár idõ: az a) és c) pon tok ra: 2008. de cem ber 31.

3. To vább kell fej lesz te ni a tár sa dal mi bûn meg elõ zés
kom mu ni ká ci ó ját. Elõ kell se gí te ni azt, hogy az ál lam pol -
gá rok és kö zös sé ge ik, va la mint az ön kor mány za tok, a
szak mák kép vi se lõi és a ci vil szer ve ze tek meg is mer jék a
kö zös sé gi bûn meg elõ zé si prog ra mo kat és azok ered mé -
nye it, a Párt fo gó Fel ügye lõi Szol gá lat és az Ál do zat se gí tõ
Szol gá lat te vé keny sé gét, va la mint a bün te tõ jo gi me di á ció
gya kor la tát. A kö zös sé gi bûn meg elõ zés sze rep lõi kö zött
biz to sí ta ni kell a rend sze res és köl csö nös in for má ció áram -
lást a szak mák kö zött és a te rü le ti és a he lyi kap cso lat tar -
tók kö zött.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos, az el vég zett fel ada tok át te kin-
 té sé re: 2008. de cem ber 31.

4. Az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv (a továb biak -
ban: ÚMFT) ke re té ben a Tár sa dal mi Meg úju lás Ope ra tív
Prog ram já nak (a továb biak ban: TÁMOP) 5.6.2. pont ja
alap ján 2008-ban in du ló ki emelt pro jekt elsõ szak mai
 tapasztalatait hasz no sí ta ni kell a tár sa dal mi bûn meg elõ zés
pá lyáz ta tá si rend sze ré ben és gya kor la tá ban, így a jel zõ -
rend szer fej lesz té sé ben, a há ló zat épí tés ben és a helyre -
állító el já rá sok mód szer ta ná nak fej lesz té sé ben.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ha tár idõ: fo lya ma tos, az el vég zett fel ada tok el sõ

 ér té ke lé sé re: 2008. de cem ber 31.

II/A. A gyer mek- és fi a tal ko ri bû nö zés meg elõ zé se, csök -
ken té se

1. a) A gyer mek vé de lem és a bün te tõ igaz ság szol gál ta -
tás kö zöt ti együtt mû kö dés ke re té ben, kü lö nö sen a szig na -
li zá ció ha té kony sá gá nak nö ve lé se cél já ból egy sé ges mód -

szer ta ni szem pon to kat kell ki ala kí ta ni és al kal maz ni a
gyer mek ko rú ak ál tal el kö ve tett bün te ten dõ cse lek mé nyek
tény ál lá sá nak tisz tá zá sá ra.

b) Min den me gyei rend õr-fõkapitányságon ki kell ala -
kí ta ni a fi a tal ko rú bûn el kö ve tõk kel, va la mint a gyer mek-
és fi a tal ko ri bû nö zés meg elõ zé sé vel fog lal ko zók kap -
csolati rend sze rét. A me gyei rend õr-fõkapitányságoknak
rend sze re sen tá jé koz tat ni uk kell a szak mai há ló zat tag ja it
az ille té kességi te rü le tük re tar to zó ese tek rõl.

Fe le lõs: az a) pont ra: igaz ság ügyi és ren dé sze ti
 mi nisz ter
a b) pont ra: igaz ság ügyi és ren dé sze ti
 mi nisz ter
 szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
 egész ség ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: a szer ve ze ti ke re tek ki ala kí tá sá ra:
 2008. de cem ber 31.

2. Az ÚMFT ki emelt pro jekt je (TÁMOP 5.6.2.) ke re té -
ben az er köl csi ve szély zó ná ban levõ gyer mek- és fi a tal ko -
rú ak bûn el kö ve tõ vé és ál do zat tá vá lá sa meg elõ zé se ér de -
ké ben a gyer mek jó lé ti szol gá la tok, a te rü le ti gyer mek vé -
del mi szak szol gá la tok, a gyer mek ott ho nok és a kol lé gi u -
mok mun ka tár sai, a pe da gó gu sok, a ne ve lõ szü lõk, a he -
lyet tes szü lõk, a ne ve lé si ta nács adók, a gyer mek- és if jú -
ság vé del mi ko or di ná to rok, a vé dõ nõi há ló zat dol go zói,
csa lád gon do zók, a párt fo gó fel ügye lõk, ál do zat se gí tõk, a
rend õrség if jú ság- és ál do zat vé del mi mun ka tár sai, fi a tal -
ko rú ak kal fog lal ko zó bün te tés-vég re haj tá si ne ve lõk, va la -
mint az if jú ság gal fog lal ko zó más szak em be rek szá má ra

a) a tár sa dal mi bûn meg elõ zés té ma kö ré ben és más,
szak ma spe ci fi kus kép zé se ket kell tar ta ni,

b) ok ta tá si tan anya go kat, mód szer ta ni se géd anya go kat
kell ki dol goz ni, va la mint in ter ak tív szak ma kö zi fó ru mot
kell tar ta ni az er köl csi ve szély zó ná ban lévõ gyer mek- és
fi a tal ko rú ak kal fog lal ko zó szak em be rek szá má ra,

c) 2009-ben és 2010-ben meg va ló su ló, több ré gi ó ra
 kiterjedõ mo dell pro jek te ket kell elõ ké szí te ni,

d) az er köl csi ve szély zó ná ban lévõ gyer mek- és fi a tal -
ko rú ak kal kap cso la tos jog sza bá lyok, va la mint az el ítél tek
tár sa dal mi re in teg rá ci ó ját se gí tõ jel zõ rend szer ki dol go zá -
sá hoz és a há ló zat épí tés hez re gi o ná lis mun ka cso por tok -
ban kell össze fog lal ni a szak mai ta pasz ta la to kat.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

3. Pá lyá za tok kal – így az ÚMFT ke re té ben is – kell
 támogatni, hogy az er köl csi ve szély zó ná ban élõ, hát rá nyos 
hely ze tû, is ko lá ból ki ma radt, kép zett ség gel nem rendel -
kezõ gye re kek és fi a ta lok – emel ke dõ lét szám mal – részt
ve hes se nek
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– a Biz to s Kez det Prog ram ban;
– ta nul má nyok foly ta tá sát se gí tõ ösz tön díj és te het ség -

gon do zó prog ra mok ban;
– kép zé si, át kép zé si, pá lya ori en tá ci ós, pá lya vá lasz tá si,

kész ség fej lesz té si prog ra mok ban;
– a szer ve zett kép zé se ket az érin tett kor osz tály szá má ra 

le he tõ leg össze kell kap csol ni tá mo ga tott vagy köz hasz nú
fog lal koz ta tás sal;

– ön is me re ti, konf lik tus ke ze lõ tré nin ge ken, mentál -
higiénés fog lal ko zá so kon, va la mint a hely re ál lí tó igaz ság -
szol gál ta tás esz kö ze it al kal ma zó el já rá sok ban;

– egész ség fej lesz tõ, men tál hi gi é nés fel vi lá go sí tó fog -
lal ko zá so kon;

– sza bad idõs prog ra mok ban (él mény pe da gó gi ai fog -
lal ko zás, tá bor, sport fog lal ko zás).

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ön kor mány za ti mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

4. Az ÚMFT ke re té ben ren del ke zés re álló for rá sok ból
tá mo gat ni kell a bûn meg elõ zé si prog ra mok ban hasz no sít -
ha tó kor társ-kép zés és ok ta tás egy sé ges mód szer ta ná nak
ki ala kí tá sát, kü lö nös te kin tet tel a konf lik tus-fel ol dá si,
 békéltetési és jó vá té te li mo del lek al kal ma zá sá ra.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

5. a) Az in ter ne ten ta lál ha tó ká ros és jog el le nes tar tal -
mak ha tá sá nak kor lá to zá sa ér de ké ben meg kell te rem te ni
hon lap-, il let ve tar ta lom mi nõ sí tés jogi alap ja it.

b) In ten zív fel vi lá go sí tó te vé keny sé get kell in dí ta ni a
szak mai saj tó ban és az in ter ne ten a ren del ke zés re álló,
a tar ta lom mi nõ sí tést tá mo ga tó, il let ve fel hasz ná ló cím -
kézõ- és szû rõ rend sze rek hasz ná la ta ér de ké ben. A tá jé koz -
ta tás ki emelt cél cso port jai a szü lõk és pe da gó gu sok.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

II/B. A vá ro sok biz ton sá gá nak fo ko zá sa

1. a) A tér sé gi bûn meg elõ zé si hely zet kép ki ala kí tá sa
ér de ké ben meg kell vizs gál ni a te le pü lé si ön kor mány za tok 
bûn meg elõ zé si te vé keny sé gi kö rét. Össze kell gyûj te ni
a kis tér sé gi együtt mû kö dé si és a tér sé gi bûn meg elõ zé si
stra té gi á kat és cse lek vé si prog ra mo kat.

b) Mód szer ta ni aján lást kell ké szí te ni a te le pü lé si, kis -
tér sé gi, me gyei, re gi o ná lis bûn meg elõ zé si stra té gi ák és
cse lek vé si prog ra mok el ké szí té sé hez, és azok rend sze res
fe lül vizs gá la tá hoz.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ön kor mány za ti mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: az a) pont ra: 2008. szep tem ber 30.
a b) pont ra: 2008. de cem ber 31.

2. Az Eu ró pai Uni ó ban be vett gya kor lat nak meg fe le lõ
kö zös sé gi rend õrségi szol gá lat ki ala kí tá sa ér de ké ben

a) tá jé koz ta tó elõ adá so kat kell szer vez ni az EU tag or -
szá ga i ban foly ta tott kö zös sé gi rend õrségi szol gá lat leg -
jobb gya kor la ta i ról,

b) vizs gál ni kell a rend õrség és az ön kor mány za tok,
 valamint a ci vil szer ve ze tek együtt mû kö dé si le he tõ sé ge it a 
kö zös sé gi ren dé sze ti te vé keny ség ben.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. ok tó ber 31.

3. A la kos ság köz biz ton sá gi köz ér ze té nek ja ví tá sa
 érdekében fo ko zott fi gyel met kell for dí ta ni a köz te rü le tek
biz ton sá gá ra. En nek ér de ké ben

a) a köz te rü le te ken leg gyak rab ban el kö ve tett bûn cse -
lek mé nyek rõl, sza bály sér té sek rõl (zseb tol vaj lás, gép jár -
mû lo pás, tes ti sér tés, rab lás, ga ráz da ság, zak la tás, ron gá -
lás, kü lö nös te kin tet tel az erõ sza kos jel le gû bûn cse lek mé -
nyek re) és más jog sér té sek rõl elem zést kell ké szí te ni, és ki 
kell dol goz ni az adat gyûj tés és rend szer sze rû meg elõ zés
mód szer ta ni aján lá sa it,

b) ösz tö nöz ni kell az ön kor mány za to kat, hogy a rend -
õrséggel együtt mû köd ve, tá mo gas sák a ci vil bûn meg elõ -
zé si és a pol gár õr szer ve ze te ket a spe ci á lis bûn meg elõ zé si
is me re tek meg szer zé sé ben. A köz te rü le ten el kö ve tett jog -
sér té sek vissza szo rí tá sá ra együtt mû kö dé sen ala pu ló prog -
ra mo kat kell meg va ló sí ta ni.

Fe le lõs: az a) pont ra: igaz ság ügyi és ren dé sze ti
 mi nisz ter
a b) pont ra: igaz ság ügyi és ren dé sze ti
 mi nisz ter
 ön kor mány za ti mi nisz ter

Ha tár idõ: az a) pont ra: 2008. jú ni us 30.
a b) pont ra: 2008. de cem ber 31.

4. A fo lya mat ban levõ fe lül vizs gá lat ered mé nyé re
 tekintettel ja vas la tot kell ki dol goz ni a szí nes fém lo pás
 jelenségének vissza szo rí tá sá ra. Az il le gá lis színesfém-
 kereskedelem és szí nes fém lo pá sok meg elõ zé se és fel szá -
mo lá sa ér de ké ben a szí nes fém mel kap cso la tos te vé keny -
sé gek tel jes kö ré re vo nat ko zó, en nek is me re té ben a ha tá -
lyos hul la dék gaz dál ko dá si, ke res ke del mi és bün te tõ jo gi
sza bá lyo zást fe lül kell vizs gál ni.

Fe le lõs: a ko or di ná ci ó ért: „Új rend és sza bad ság”
 kor mány biz tos
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
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kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. szep tem ber 30.

5. a) A ma gas ka ma to zá sú köl csö nök kel tör té nõ
vissza élé sek és az ezek hez kap cso ló dó ne ga tív tár sa dal mi
je len sé gek el le ni ha té ko nyabb fel lé pés ér de ké ben szak ér -
tõi bi zott sá got kell lét re hoz ni, amely elem zõ vizs gá la tot
foly tat és ki dol goz za a meg elõ zé si mód sze re ket.

b) A Kor mány fel ké ri a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi
Fel ügye le ti Ta ná csá nak el nö két és a Ma gyar Bank szö vet -
ség el nö két, hogy az a) pont ban meg ha tá ro zott fel adat
vég re haj tá sá ban mû köd je nek köz re.

Fe le lõs: az a) pont ra: igaz ság ügyi és ren dé sze ti
 mi nisz ter
 pénz ügy mi nisz ter
 ön kor mány za ti mi nisz ter
 szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: az a) pont ra: 2008. de cem ber 31.

6. A né zõ té ri erõ szak, va la mint a nem meg fe le lõ né zõ -
té ri vi sel ke dés ha té kony meg elõ zé se, il let ve vissza szo rí tá -
sa ér de ké ben meg kell vizs gál ni a kül föl di ta pasz ta la to kat,
va la mint fe lül kell vizs gál ni a vo nat ko zó ága za ti jog sza bá -
lyo kat és a ha tá lyos szank ció rend szert, kü lö nös fi gye lem -
mel a sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vényre.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ön kor mány za ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. ok tó ber 31.

7. a) A bûn meg elõ zé si tak ti ka ki ala kí tá sa cél já ból
 tanulmányt kell ké szí te ni a gyü le ke zé si sza bad ság jog sze -
rû gya kor lá sát, il let ve a sport ren dez vé nyek rend jét meg za -
va ró és/vagy meg sér tõ sze mé lyek kri mi na lisz ti kai és szo -
ci o ló gi ai jel lem zõ i rõl.

b) Az alap ve tõ össze füg gé se ket fel tá ró elem zés hez az
adat bá zist az el já ró ha tó sá gok nak meg kell te rem te ni.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ha tár idõ: az a) pont ra: a ta nul mány elõ ké szí té sé re:

 2008. de cem ber 31.
a b) pont ra: 2008. jú li us 1.

8. A vá ros és von zás kör ze te együtt mû kö dé sét ösz tö -
nöz ni kell úgy, hogy az ter jed jen ki a he lyi biz ton ság ér zet
nö ve lé sé re, a he lyi kö zös ség biz ton ság ér ze tét je len tõs
mér ték ben hát rá nyo san be fo lyá so ló té nye zõk jel zé sé nek
fo ga dá sá ra, va la mint a meg ol dás ra al kal mas mód sze rek
ki ala kí tá sá ra. Ezt az ÚMFT ke re té ben ren del ke zés re álló
for rá sok ból is tá mo gat ni kell.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. ok tó ber 31.

9. A he lyi köz biz ton ság ja ví tá sa ér de ké ben is tá mo gat -
ni kell a te le pü lé se ken be lül a szeg re gált öve ze tek ben,
 különösen a te lep sze rû la kó kör nye zet ben élõk tár sa dal mi
in teg rá ci ó ját cél zó köz pon ti pá lyá za ti prog ra mok ki dol go -
zá sát és a már be vált gya kor la tok ter jesz té sét.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

10. Az ÚMFT ke re té ben ren del ke zés re álló for rá sok ból
pá lyá za ti for má ban tá mo gat ni kell a te le pü lé se ken be lül
ki ala kult át me ne ti és tar tós konf lik tu sok erõ szak men tes
tech ni ká i nak fej lesz té sét (kö zös sé gi me di á ció).

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. ok tó ber 1.

11. Pá lyá za ti for rás ból kell tá mo gat ni a hát rá nyos hely -
ze tû ré te gek mun ka erõ-pi a ci esé lye i nek nö ve lé sét, a fog -
lal koz ta tá suk elõ se gí té se ér de ké ben elõ kell se gí te ni a
 regisztrált ál lás ke re sõk bûn meg elõ zé si célú (ka la uz, ház -
mes ter, me zõ õr) tel jes- és rész mun ka idõs fog lal koz ta tá sát, 
szak kép zé sét, át kép zé sét.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. jú li us 31.

12. Fel kell tár ni a kör nye zet-, il let ve ter mé szet ká ro sí tó
– kü lö nö sen a hul la dék gaz dál ko dás rend jét, a fel szí ni
 vizek vé del mét, a le ve gõ tisz ta ság-vé del met és a ter mé szet
vé del mét sér tõ – cse lek mé nyek elõ for du lá si for má it, oka it. 
Aján lá so kat kell ki dol goz ni a ha té ko nyabb meg elõ zés
 érdekében, és azo kat az érin tett szak em be rek szé les kö ré -
vel meg kell is mer tet ni.

Fe le lõs: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

13. A biz ton sá gos élel mi szer el lá tás ér de ké ben kor -
mány za ti cse lek vé si prog ra mot kell ki dol goz ni az élel mi -
szer rel el kö ve tett ha mi sí tá sok, csa lá sok, egyéb bûn cse lek -
mé nyek el len. A cse lek vé si prog ra mot az érin tett szak em -
be rek szé les kö ré vel meg kell is mer tet ni.

Fe le lõs: föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

II/C. A csa lá don be lü li erõ szak meg elõ zé se

1. A vé dõ nõi há ló zat, az egész ség ügyi, a szo ci á lis, a
gyer mek jó lé ti alap el lá tás, a gyer mek vé del mi szak el lá tás
mun ka tár sa it, az ön kor mány za tok ok ta tá si re fe ren se it, a
gyám ha tó ság, a rend õrség mun ka tár sa it, az ál do zat se gí tõ -
ket és a párt fo gó fel ügye lõ ket, va la mint az if jú ság gal fog -
lal ko zó szak em be re ket fel kell ké szí te ni a csa lá don be lü li
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erõ szak ész le lé se ese tén in do kolt in téz ke dé sek re, és a
prob lé ma más in téz mé nyek kel együtt mû kö dés ben tör té nõ
ha té kony ke ze lé sé re. Gon dos kod ni kell az érin tett szak -
mák együtt mû kö dé sé rõl, a jel zõ rend szer ben való köz re -
mû kö dést fej lesz tõ kép zés rõl és a há ló zat épí tés rõl. Kö rük -
ben ter jesz te ni kell a konf lik tu sok erõ szak men tes fel ol dá -
sá nak mód sze re it.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

2. a) Fenn kell tar ta ni és sze mé lyi ál lo má nyuk bõ ví té -
sé vel is fej lesz te ni kell az or szá gos le fe dett sé gû, in gye ne -
sen hív ha tó, 8–12–24 órás te le fon se gély-szol gá la tok mû -
kö dé sét.

b) A szak mai szer ve ze tek kel és a csa lá don be lü li erõ -
szak meg elõ zé sé re és ke ze lé sé re lét re ho zott intézmény -
hálózat mun ka tár sa i val mo ni to roz ni és fej lesz te ni kell a
se gély szol gá la tok egy sé ges szak mai pro to koll ját.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: az a) pont ra: 2008. no vem ber 1.
a b) pont ra: 2008. de cem ber 31.

3. a) Vizs gál ni kell a csa lá don be lü li erõ szak el le ni
 állami fel lé pés jogi esz kö ze i nek ha té kony sá gát (pl. a bün -
te tõ el já rás ban al kal ma zott esz kö zö ket, a tá mo ga tó rend -
szer szol gál ta tá sa it, a mód szer ta ni út mu ta tó kat és le ve le -
ket, va la mint az uta sí tá so kat). A vizs gá la tok ta pasz ta la ta it
hasz no sí ta ni kell a jog al ko tás ban és a jel zõ rend szer mû kö -
dé sé ben, va la mint is mer tet ni kell a jog al kal ma zó szer vek -
kel.

b) A Kor mány fel ké ri a leg fõbb ügyészt és az Or szá gos
Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el nö két, hogy az a) pont ban
meg fo gal ma zott fel adat vég re haj tá sa ér de ké ben te gyék
 lehetõvé az elem zõ ku ta tá so kat.

Fe le lõs: az a) pont ra: igaz ság ügyi és ren dé sze ti
 mi nisz ter
 szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
 egész ség ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: az a) pont ra: 2008. de cem ber 31.

4. Vizs gál ni kell, hogy a csa lá don be lü li erõ szak el kö -
ve tõi szá má ra mi lyen, a rész vé te li haj lan dó sá got fo ko zó,
fi zi ka i lag el ér he tõ prog ra mo kat és ke ze lé se ket le het biz to -
sí ta ni an nak ér de ké ben, hogy az újabb erõ sza kos jel le gû
cse lek mé nyek el kö ve té sé nek az esé lye csök ken jen.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

5. a) A mo ni to ro zás ta pasz ta la ta i ra fi gye lem mel nö vel -
ni kell a krí zis-szál lá sok fé rõ he lye it.

b) A csa lá don be lü li erõ szak idõs, be teg vagy fo gya té -
kos ság gal élõ, va la mint egye dül ál ló ál do za ta i nak lét re ho -
zott spe ci á lis fé rõ he lyek szá mát nö vel ni kell úgy, hogy
min den me gyé ben áll jon ren del ke zés re szá muk ra spe ci á lis 
fé rõ hely.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

II/D. Az ál do zat tá vá lás meg elõ zé se, az ál do za tok se gí té se

1. Az ÚMFT (TÁMOP 5.6.1.) ke re té ben ren del ke zés re
álló for rá sok ha té kony fel hasz ná lá sa ér de ké ben ki kell dol -
goz ni az ál do za tok se gí té sét cél zó pá lyá za ti té má kat, és ki
kell írni a pá lyá za tot.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter

Ha tár idõ: a pá lyá zat ki írá sá ra: 2008. szep tem ber 30.

2. Az ÚMFT ki emelt pro jekt je (TÁMOP 5.6.2.) ke re té -
ben az ál do za tok se gí té se ér de ké ben az ál do zat se gí tõk, a
rend õrség bûn meg elõ zé si mun ka tár sai, ál do zat vé del mi
 referensei, a ci vil szer ve ze tek mun ka tár sai, az ön kor mány -
za tok szo ci á lis mun ka tár sai, a csa lád se gí tõ köz pon tok dol -
go zói, a há zi or vo sok, a házi gyer mek or vo sok, a vé dõ nõk,
a rend õrség nyo mo za ti és vizs gá la ti te rü le ten dol go zó
mun ka tár sai, az ide gen ren dé sze ti és me ne kült ügyi ha tó ság 
szak em be rei, a párt fo gó fel ügye lõk, a köz mû ve lõ dé si
szak em be rek, a he lyi kö zös sé gek és egy há zi szer ve ze tek
tag jai, a pol gár õrök, a mun ka ügyi köz pon tok mun ka tár sai, 
a bí rák, az ügyé szek, a jegy zõk, a spe ci á lis szük ség le tû
gyer mek vé del mi szak el lá tó rend szer ben dol go zók, va la -
mint az ál do za tok kal fog lal ko zó más szak em be rek szá -
mára

a) a tár sa dal mi bûn meg elõ zés té ma kö ré ben ál ta lá nos,
és más szak ma spe ci fi kus kép zé se ket kell tar ta ni, kü lö nös
te kin tet tel a hely re ál lí tó el já rá sok alap el ve i re,

b) ok ta tá si tan anya go kat, mód szer ta ni se géd anya go kat
kell ki dol goz ni, va la mint in ter ak tív szak ma kö zi fó ru mot
kell ki ala kí ta ni,

c) 2009-ben és 2010-ben meg va ló su ló, több ré gi ó ra
 kiterjedõ mo dell pro jek te ket kell elõ ké szí te ni,

d) az ál do zat se gí tés sel kap cso la tos jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott jel zõ rend szer ki dol go zá sá hoz és a há ló zat -
épí tés hez re gi o ná lis mun ka cso por tok ban kell összefog -
lalni a szak mai ta pasz ta la to kat,

e) a Kor mány fel ké ri az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si
Ta nács el nö két, hogy az a) pont ban meg fo gal ma zott fel -
adat vég re haj tá sá ban mû köd je nek köz re.

Fe le lõs: az a)–d) pon tok ra: igaz ság ügyi és ren dé sze ti
 mi nisz ter
 szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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 ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
 egész ség ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: az a)–d) pon tok ra: 2008. de cem ber 31.

3. Szak mai tá mo ga tást kell biz to sí ta ni az ál do zat se gí -
tõk mun ká já hoz kap cso ló dó te vé keny sé get vég zõ, a sér tet -
tek se gí té sét szol gá ló ci vil szer ve ze tek nek, pol gár õrök -
nek, egy há zak nak, ma gán sze mé lyek nek. Az ÚMFT ke re -
té ben ren del ke zés re álló for rá sok ból pá lyá zat tal kell tá mo -
gat ni a szá muk ra szer ve zett tan fo lya mi kép zé se ket az
 áldozatsegítéssel kap cso la tos alap is me re tek el sa já tí tá sa
ér de ké ben.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos, a pá lyá za tok ki írá sá ra:
 2008. de cem ber 31.

4. A II/A. fe je zet 1. b) pont já ban meg ha tá ro zott rend -
szert ki kell ter jesz te ni az ál do zat vé de lem mel fog lal ko zó
rend õrségi, in téz mé nyi (idõ sek ott ho nai, gyer mek vé de lem 
sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó in téz mé nyei, is ko lák,
egész ség ügyi szol gál ta tók) szak ér tõk re is. Sér tett-ori en tált 
rend õri szol gál ta tás ként – a konk rét nyo mo za ti ta pasz ta la -
tok alap ján – to vább ra is biz to sí ta ni kell az ál do zat tá vá lás
koc ká za tá nak jel zé sét az in téz mé nyek szá má ra.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

5. Az ál do zat tá vá lás re á lis koc ká za tá nak is mer te té sét
cél zó, a bûn cse lek mé nyek kel kap cso la tos ön vé del mi ké -
pes ség fo ko zá sát, va la mint az ál do zat tá vá lás meg elõ zé sét
elõ se gí tõ, tá jé koz ta tó kat kell ki ad ni és ter jesz te ni.

Is me ret ter jesz tõ prog ra mo kat kell szer vez ni
– a szo ron gó és a ve szé lyez te tett cél cso port tag jai

(idõs ko rú ak, gyer mek- és fi a tal ko rú ak) szá má ra;
– az em ber ke res ke de lem és az ah hoz kap cso ló dó bûn -

cse lek mé nyek po ten ci á lis ál do za tai szá má ra;
– a szál lít má nyo zók és spe di tõ rök, va la mint al kal ma -

zot ta ik kö ré ben, an nak ér de ké ben, hogy e sze mé lyek tud -
tu kon kí vül ne vál ja nak ká bí tó szer vagy pszi cho tróp anya -
gok szál lí tó i vá.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
kül ügy mi nisz ter
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

6. In for má ci ós anya go kat kell ké szí te ni és ter jesz te ni
a kül föld re uta zó ma gyar ál lam pol gá rok és a Magyar -
országra lá to ga tó kül föl di ek szá má ra, hogy meg fe le lõ
 információval ren del kez ze nek az ál do zat vé del mi és ál do -

zat se gí tõ szol gál ta tá sok ról. Eze ket az is me re te ket a kon -
zu li kép zés ré sze ként is ak tu a li zál ni kell.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
kül ügy mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

7. Pá lyá zat tal kom plex meg elõ zé si és ál do zat vé del mi
kí sér le ti prog ra mo kat kell mû köd tet ni a dep ri vált/szeg re -
gált vá ro si öve ze tek ben, a zár vány te le pü lé se ken és a
 tanyákon élõ ve szé lyez te tett em be rek szá má ra. A már
meg lé võ se gí tõ, szol gál ta tó, jel zõ mód sze rek kel mû kö dõ
prog ra mo kat ki kell egé szí te ni a kö zös sé gi bûn meg elõ zé si
fel ada tok kal is.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

8. Pá lyá zat tal tá mo gat ni kell az ál do zat se gí tõ szol gá lat
hét vé gi ügye le ti rend sze ré nek mû köd te té sét és tovább -
fejlesztését cél zó prog ra mo kat, a már meg va ló sult mo dell- 
prog ra mok ta pasz ta la ta it hasz no sí ta ni kell.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. no vem ber 30.

9. Elõ kell se gí te ni azt, hogy az ál do zat se gí tõ szol gá la -
tok és a szol gál ta tók kö zött szer zõ dé ses együtt mû kö dés
 jöhessen lét re az ál do zat gyors és ha té kony pszi cho ló gi ai
el lá tá sá nak biz to sí tá sá ra.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. no vem ber 30.

10. Fej lesz te ni kell a lo pott mû tár gyak és kul tu rá lis
 javak nyil ván tar tá sá ra lét re ho zott adat bá zist. Ki kell ala kí -
ta ni az érin tett szer vek együtt mû kö dé sét az adat bá zis ha té -
kony hasz ná la ta ér de ké ben.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

11. Fel tá ró jel le gû elem zést kell vé gez ni a ha tó sá gok és
a se gí tõ szer ve ze tek lá tó kö ré be ke rült ál do za tok kö ré ben
an nak ér de ké ben, hogy is mer teb bé vál ja nak a Magyar -
országot érin tõ nem zet kö zi em ber ke res ke de lem – kü lö nö -
sen a gyer mek ke res ke de lem – tár sa dal mi, kri mi na lisz ti kai
össze füg gé sei. Eze ket az is me re te ket a se gí tõ és meg elõ zõ
prog ra mok ban kell hasz no sí ta ni.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: a ku ta tás in dí tá sá ra: 2008. jú li us 31.
a be fe je zés re: 2008. de cem ber 31.
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II/E. A bûn is mét lés meg elõ zé se

1. Az ÚMFT ki emelt pro jekt je (TÁMOP 5.6.2.) kere -
tében a bûn el kö ve tõk re in teg rá ci ó ja ér de ké ben a bün te -
tés-vég re haj tá si in té ze tek és a ja ví tó in té ze tek sze mé lyi
 állománya, a párt fo gó fel ügye lõk, a me di á to rok, az ál do -
zat se gí tõk, a jogi se gít ség nyúj tók, a rend õrség bûn meg elõ -
zé si mun ka tár sai és ál do zat vé del mi re fe ren sei, az ön kor -
mány za tok szo ci á lis mun ka tár sai, a köz mû ve lõ dé si szak -
em be rek, a pol gár õrök, a mun ka ügyi köz pon tok mun ka -
tár sai, a jegy zõk, va la mint az el kö ve tõk kel fog lal ko zó más 
szak em be rek szá má ra

a) a tár sa dal mi bûn meg elõ zés té ma kö ré ben ál ta lá nos,
és más szak ma spe ci fi kus kép zé se ket kell tar ta ni, kü lö nös
te kin tet tel a hely re ál lí tó el já rá sok alap el ve i re,

b) ok ta tá si tan anya go kat, mód szer ta ni se géd anya go kat
kell ki dol goz ni, va la mint in ter ak tív szak ma kö zi fó ru mot
kell ki ala kí ta ni,

c) 2009-ben és 2010-ben meg va ló su ló, több ré gi ó ra
 kiterjedõ mo dell pro jek te ket kell elõ ké szí te ni,

d) az el ítél tek tár sa dal mi re in teg rá ci ó já nak elõ se gí té sé -
vel kap cso la tos jel zõ rend szer ki dol go zá sá hoz és a há ló zat -
épí tés hez, va la mint a bün te tõ po li ti kai re form elõ ké szí té sé -
hez re gi o ná lis mun ka cso por tok ban kell össze fog lal ni a
szak mai ta pasz ta la to kat.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

2. Az ÚMFT (TÁMOP 5.6.1.) ke re té ben ren del ke zés re
álló for rá sok ból pá lyá za tok kal kell fej lesz te ni a büntetõ -
jogi szank ci ók ha tá lya alatt ál lók tár sa dal mi re in teg rá ci ó -
ját. En nek ér de ké ben

a) a bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek ben fog va tar tot tak
és a ja ví tó in té ze tek ben lé võk szá má ra biz to sí ta ni kell a
sza bad ság vesz tés tar ta ma alat ti ok ta tást, szak kép zést, az
OKJ-s ké pe sí tést adó kép zé si prog ra mo kat és fel nõtt kép -
zé si szol gál ta tá so kat,

b) a bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek ben fog va tar tot tak, 
a ja ví tó in té ze tek ben lé võk, to váb bá a párt fo gó fel ügye let
alatt álló rá szo ru ló el ítél tek és vád eme lés el ha lasz tá sa
 hatálya alatt ál lók szá má ra biz to sí ta ni kell az erõ szak men -
tes konf lik tus ke ze lés mód sze re i nek el sa já tí tá sát, a fej lesz -
tés pe da gó gia esz kö ze i vel tör té nõ ta nu lás se gí tést és az
 álláskeresõ tré nin get. A sza ba du lás elõtt ál lók és a párt -
fogó fel ügye let ha tá lya alatt álló mun ka nél kü li ek ré szé re
mun ka erõ-pi a ci tré nin ge ket kell szer vez ni,

c) a fog va tar tot tak szá má ra olyan prog ra mo kat kell
szer vez ni, ame lyek nö ve lik a fe le lõs ség ér ze tet, szem be sí -
te nek a tet te ik er köl csi kö vet kez mé nye i vel,

d) elõ kell se gí te ni a bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek bõl 
és a ja ví tó in té zet bõl sza ba du lók be il lesz ke dé sét, erõ sí te ni
kell meg lé võ csa lá di kap cso la ta i kat,

e) tá mo gat ni kell spe ci á lis nap pa li in téz mé nyek, ún.
kö zös sé gi fog lal koz ta tók lét re ho zá sát fi a tal ko rú és fia tal
fel nõtt bûn el kö ve tõk szá má ra.

Fe le lõs: az a) és a b) pon tok ra: igaz ság ügyi
 és ren dé sze ti mi nisz ter
 szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
 ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
 nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
a c), d) és e) pon tok ra: igaz ság ügyi
 és ren dé sze ti mi nisz ter
 szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
 nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter

Ha tár idõ: a pá lyá za tok ki írá sá ra: 2008. de cem ber 31.

3. a) Pá lyá zat tal kell tá mo gat ni a bün te tés-vég re haj tá si
in té ze tek in teg rá lá sát a te le pü lés kö zös sé gi éle té be. En nek
ér de ké ben a bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek nek és a párt -
fo gó fel ügye lõi szol gá la tok nak együtt kell mû köd ni ük a
te le pü lé sek kel – a hely re ál lí tó igaz ság szol gál ta tás el ve i -
nek meg fe le lõ – te le pü lés-szé pí tõ kö zös ség ér de két szol -
gá ló hasz nos mun ka és köz mun ka prog ra mok, kö zös kul -
tu rá lis és sport ese mé nyek szer ve zé sé ben.

b) Ösz tö nöz ni kell a bün te tés-vég re haj tá si in té ze te ket
és a te le pü lés in téz mé nye i nek együtt mû kö dé sét a fog va -
tar tot tak is ko lai ok ta tá sá ban és mun ka erõ-pi a ci re in teg rá -
ci ó já ban. A Párt fo gó Fel ügye lõi Szol gá la tot ösz tö nöz ni
kell, hogy a párt fo gó fel ügye let alatt ál ló kat hoz zá se gít sék
a te le pü lés in téz mé nye i nek ilyen jel le gû szol gál ta tá sa i hoz.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: a pá lyá za tok ki írá sá ra 2008. szep tem ber 30.

4. a) Az egész ség ügyi re form ra fi gye lem mel át kell
 tekinteni a bün te tés-vég re haj tás ban nyúj tott egész ség ügyi
szol gál ta tá sok rend sze rét, fel kell mér ni az in téz mény -
rend szer ál la po tát és fej lesz té si szük ség le te it. Biz to sí ta ni
kell a szol gál ta tá sok fo lya ma tos sá gát és meg fe le lõ szín vo -
na lát.

b) A ká bí tó szer-pre ven ci ós rész le gek szín vo na las
szak mai mû kö dé se és a fog va tar tot ti po pu lá ció spe ci á lis
cso port ja i nak (szen ve dély be teg el kö ve tõk, sze xu á lis bûn -
cse lek mé nye ket, csa lá don be lü li erõ sza kot el kö ve tõk, haj -
lék ta lan fi a ta lok) ered mé nye sebb el lá tá sa ér de ké ben
 támogatni kell a te rü le ti el lá tó rend sze rek be vo ná sát az
 intézetekben fo lyó mun ká ba. A ke ze lé si prog ra mo kat a
sza bad élet kö rül mé nyei kö zött is biz to sí ta ni kell a párt -
fogó fel ügye let alatt ál lók szá má ra.

Fe le lõs: az a) pont ra: igaz ság ügyi és ren dé sze ti
 mi nisz ter
 egész ség ügyi mi nisz ter
a b) pont ra: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
 igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
 egész ség ügyi mi nisz ter
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Ha tár idõ: az a) pont ra: az in téz mény rend szer
 fel mé ré sé re 2008. jú li us 1.,
 az el vég zett fel ada tok át te kin té sé re:
 2008. de cem ber 31.
a b) pont ra: az el vég zett fel ada tok
 át te kin té sé re 2008. de cem ber 31.

5. a) Rend sze re sen ak tu a li zál ni kell az el ítél tek és a
párt fo gó fel ügye let alatt ál lók szá má ra a leg fon to sabb ál ta -
lá nos és he lyi in for má ci ó kat a lak ha tá si, a mun ka vál la lá si,
az egész ség ügyi el lá tá si, a hi va ta los ügy in té zé si, a kép zé si
le he tõ sé gek rõl, a szo ci á lis szol gál ta tá sok ról.

b) Ha a párt fo gó fel ügye lõ vel kap cso lat ban álló el kö -
ve tõ mun ka nél kü li csa lád tag jai azt igény lik, a párt fo gó
fel ügye lõ köz re mû kö dé sé vel elõ kell se gí te ni, hogy az
 álláskeresõk nyil ván tar tá sá ba re giszt rál tas sák ma gu kat.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

6. a) Fej lesz te ni kell a párt fo gó fel ügye lõk és a fog va -
tar tot tak kal köz vet le nül fog lal ko zó sze mé lyek cso por tos
eset ke ze lés re és konf lik tus ke ze lés re vo nat ko zó is me re te it.

b) A párt fo gó fel ügye lõi szol gá la tok ál tal biz to sí tott
cso por tos fog lal ko zá sok kö ré nek bõ ví té se ér de ké ben el
kell érni, hogy a szo ci á lis kész ség fej lesz tés, a mun ka -
erõ-pi a ci, az ag resszió ke ze lõ és a drog-pre ven ci ós tré ning
min den me gyé ben kü lön ma ga tar tá si sza bály ként elõír -
ható és tel je sít he tõ le gyen. En nek ér de ké ben a szol gál ta tá -
so kat a szak tár cák nak min den me gyé ben biz to sí ta ni kell.

c) A Kor mány fel ké ri az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si
Ta nács el nö két, a leg fõbb ügyészt és a Ma gyar Ügy vé di
Ka ma ra el nö két arra, hogy a bí rói és ügy vé di alap kép zés be 
és to vább kép zés be fog lal ják bele a párt fo gó fel ügye lõi
 tevékenységgel, az ál do zat se gí tés sel és a bün te tõ ügyek -
ben al kal ma zott me di á ci ó val kap cso la tos leg újabb is me re -
te ket, to váb bá hogy gon dos kod ja nak a bí rák to vább kép zé -
sé ben a ma ga tar tá si sza bá lyok al kal ma zá sa leg újabb gya -
kor la ti ta pasz ta la ta i nak szé les körû meg is mer te té sé rõl.

d) Tá mo gat ni kell a párt fo gó fel ügye lõk mun ká ját se -
gítõ ci vil szer ve ze tek, egy há zak és ma gán sze mé lyek te vé -
keny sé gét. Elõ kell se gí te ni ön kén te sek, kor társ-se gí tõk
be vo ná sát a párt fo gó fel ügye lõi mun ka tá mo ga tá sá ba.

Fe le lõs: az a) pont ra: igaz ság ügyi és ren dé sze ti
 mi nisz ter
 szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
a b) pont ra: igaz ság ügyi és ren dé sze ti
 mi nisz ter
 egész ség ügyi mi nisz ter
 szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
a d) pont ra: igaz ság ügyi és ren dé sze ti
 mi nisz ter
 szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
 ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

7. a) A köz ér de kû mun ka bün te tés jó vá té te li jel le gé nek 
erõ sí té se ér de ké ben tá mo gat ni kell a vá ro si (te le pü lé si)
kör nye zet szé pí té sét, hely re ál lí tá sát, a kö zös ség és/vagy a
sér tett ki en gesz te lé sét szol gá ló prog ra mok szer ve zé sét a
köz ér de kû mun ká ra ítél tek szá má ra.

b) Meg kell vizs gál ni, hogy mi lyen esz kö zök kel le het -
ne nö vel ni a köz ér de kû mun ka bün te tés le töl té sé re le he tõ -
sé get biz to sí tó mun ka he lyek szá mát. Meg kell vizs gál ni,
ho gyan le het ér de kelt té ten ni a he lyi ön kor mány za to kat és
a kis tér sé gi tár su lá so kat a köz ér de kû mun ka bün te tés vég -
re haj tá sá ban.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

III. Jogalkotási feladatok

III/A. Jog sza bály-al ko tá si fel ada tok

1. Az erõ szak jog sze rû, el fo ga dott al kal ma zá sát su -
galló mé dia köz le mé nyek szû ré se ér de ké ben a rá di ó zás ról
és te le ví zi ó zás ról  szóló új tör vény elõ ké szí té sé nél ér vé -
nye sí te ni kell a bûn meg elõ zés szem pont ja it.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

2. Az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um bûn -
meg elõ zé si pá lyá za ti rend sze rét egy sé ge sí te ni kell. En nek
ér de ké ben egy sé ges IRM ren de let ben kell sza bá lyoz ni az
egyes köz rend vé del mi bír sá gok ból be fo lyó pénz össze gek
fel hasz ná lá sá nak cél ját és el já rá si sza bá lya it, a tár sa dal mi
bûn meg elõ zés sel össze füg gõ ki adá sok, tá mo ga tá sok fe je -
ze ti ke ze lé sû elõ irány zat, va la mint a bûn meg elõ zés sel
össze füg gõ ki adá sok tá mo ga tá sa fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány zat pá lyáz ta tá sá nak sza bá lya it.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. jú li us 31.

3. Vég re kell haj ta ni az il le gá lis te re pi tech ni kai sza -
bad idõs te vé keny sé gek el le ni ha té ko nyabb fel lé pés jog -
sza bá lyi hát te ré nek meg te rem té se ér de ké ben a fegy ve res
biz ton sá gi õr ség rõl, a ter mé szet vé del mi és a me zei õr szol -
gá la tok ról  szóló 1997. évi CLIX. tör vény ben fog lal tak,
 valamint a vég re haj tá sá ra ki adott ren de le tek re ví zi ó ját.

Fe le lõs: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

4. Elõ kell ké szí te ni a köz te rü let-fel ügye let rõl  szóló
1999. évi LXIII. tör vény mó do sí tá sát an nak ér de ké ben,
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hogy a köz te rü let-fel ügye lõk tár sa dal mi bûn meg elõ zé si
fel ada to kat is vé gez ze nek.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. au gusz tus 31.

III/B. Egyéb te en dõk

1. Ha tás vizs gá la tot kell ké szí te ni a tár sa sá gi adó ról és
az osz ta lék adó ról  szóló 1996. évi LXXXI. tör vény 7.  §
(1) be kez dé sé nek j) pont já ban sza bá lyo zott, a bün te tés-
vég re haj tás ból szab adu ló kat, va la mint a párt fo gó fel ügye -
let ha tá lya alatt álló sze mé lye ket fog lal koz ta tó mun ka adók 
ked vez mé nyé rõl.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. ok tó ber 1.

2. Az OBmB fó ru mán éven te ér té kel ni kell
a) a rend õrség, va la mint a Be ván dor lá si és Ál lam pol -

gár sá gi Hi va tal bûn meg elõ zé si és ál do zat vé del mi ta pasz -
ta la ta it,

b) a párt fo gó fel ügye lõi te vé keny ség ta pasz ta la ta it,
c) az ál do zat se gí tõ szol gá lat mû kö dé sé nek ta pasz ta la ta it,
d) a hely re ál lí tó el já rá sok, pél dá ul a me di á ció mód sze -

re i nek ha té kony sá gát.
A ta pasz ta la to kat a tár sa dal mi bûn meg elõ zé si te vé -

keny ség ben hasz no sí ta ni kell.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. no vem ber 30.

3. Az OBmB fó ru mán meg kell tár gyal ni a pol gár õr -
ség rõl  szóló 2006. évi LII. tör vény ha tá lyo su lá sát, va la -
mint ér té kel ni kell a pol gár õr szer ve ze tek hely ze tét és
 mûködési ta pasz ta la ta it.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

4. Az OBmB fó ru mán ér té kel ni kell a köz te rü let-fel -
ügye let és a tér fi gye lõ rend sze rek ha tá sát a közbizton -
ságra.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

IV. Záró rendelkezések

1. A fe le lõs mi nisz te rek kö te le sek a kor mány ha tá ro zat -
ban sze rep lõ fel ada tok ha tár ide jé re a ha tás vizs gá la tot
 tartalmazó ér té ke lõ je len tést az Or szá gos Bûn meg elõ zé si
Bi zott ság nak meg kül de ni.

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lé tõl szá mí tott 15. na pon
lép ha tály ba. A ha tály ba lé pés sel egy ide jû leg a tár sa dal mi
bûn meg elõ zés nem ze ti stra té gi á ja cél ja i nak vég re haj tá sá -
ból szár ma zó 2007-ben meg va ló sí tan dó fel ada tok ról  szóló 
1016/2007. (III. 20.) Korm. ha tá ro zat ha tá lyát vesz ti.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának
pályázati felhívása

„Fej lesz té si pro jek tek meg va ló sí tá sa az af ga nisz tá ni
Bagh lan tar to mány ban a ma gyar ve ze té sû

Tar to má nyi Új já épí té si Cso port ke re té ben”
tár gyá ban

Pá lyá zat kód szá ma: KÜM-2008-PRT-BAGHLAN

Preambulum

A Ma gyar Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u ma (a to váb -
bi ak ban: KüM) a Kül ügy mi nisz té ri um fe je zet nél az egyes
fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak sza bá -
lya i ról szó ló 1/2008. (III. 21.) KüM ren de let (a to váb bi ak -
ban: Ren de let) 26. §-a alap ján, a ma gyar ve ze té sû af ga -
nisz tá ni Tar to má nyi Új já épí té si Cso port (Pro vin ci al
 Reconstruction Team – PRT) Af ga nisz tán ban, Bagh lan
tar to mány ban foly ta tott fej lesz té si te vé keny sé gé hez kap -
cso ló dó an pá lyá za ti fel hí vást tesz köz zé „Fej lesz té si pro -
jek tek meg va ló sí tá sa az af ga nisz tá ni Bagh lan tar to mány -
ban a ma gyar ve ze té sû Tar to má nyi Új já épí té si Cso port
 keretében” tárgy ban.

Cél te rü let: Af ga nisz tán – Bagh lan tar to mány

1. A tá mo ga tás cél ja

Fej lesz té si pro jek tek meg va ló sí tá sa az af ga nisz tá ni
Bagh lan tar to mány ban a ma gyar ve ze té sû Tar to má nyi Új -
já épí té si Cso port ke re té ben.

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

2.1. A pá lyá zat Af ga nisz tán ban, Bagh lan tar to mány -
ban le bo nyo lí tan dó pro jek tek meg va ló sí tá sá hoz igé nyelt
tá mo ga tás el nye ré se cél já ból nyújt ha tó be az aláb bi szek -
to rok ban, il let ve té mák ban:

Me zõ gaz da ság, vi dék fej lesz tés:
– gaz dák pi ac ra ju tá sá nak se gí té se szak kép zé sek kel,

ter me lõ esz kö zök biz to sí tá sá val, mo dern ter me lé si tech no -
ló gi ák át adá sá val;

– víz gaz dál ko dá si fej lesz té sek.
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Ok ta tás:
– kö zép fo kú szak ok ta tás, szak kép zés fej lesz té se a

mun ka erõ-pi a ci igé nyek hez iga zod va, az eh hez kap cso ló -
dó esz kö zök biz to sí tá sá val és inf ra struk tu rá lis fej lesz té -
sek kel;

– fel sõ fo kú ok ta tás (el sõ sor ban a ta nár, ta ní tó és szak -
ok ta tó kép zés) fej lesz té se.

Egész ség ügy:
– a he lyi igé nyek hez iga zo dó szak em ber kép zés és esz -

kö zök biz to sí tá sa;
– alap ve tõ or vo si el lá tás hoz való hoz zá fé rés ja ví tá sa.

Inf ra struk tú ra:
– alap ve tõ inf ra struk tu rá lis fej lesz té sek, le he tõ leg nem

ön ál ló pro jekt ként, ha nem más szek tor ban vég re haj tott
pro jekt ré sze ként.

Biz ton ság, ön kor mány za ti ság:
– a tar to má nyi köz igaz ga tás, hi va tal no ki kar ké pes sé -

ge i nek nö ve lé se ok ta tás sal és esz köz tá mo ga tás sal.

2.2. Egy pá lyá zó leg fel jebb egy pá lyá za tot nyújt hat be,
a 2.1. pont ban fel so rolt szek to rok és té mák egé szé re vagy
egy ré szé re vo nat ko zó an. Az egyes szek to rok ban nyújt -
ható tá mo ga tá sok össze gé re a 9. szá mú mel lék let ben ta lál -
ha tó fej lesz té si irány el vek for rás al lo ká ci ó ra vo nat ko zó
ren del ke zé sei irány adók. A be ér ke zõ pá lyá za tok tá mo ga -
tá sá nak alap fel té te le, hogy a pro jekt el kép ze lé sek min den
te kin tet ben meg fe lel je nek a 9. szá mú mel lék let ben talál -
ható fej lesz té si irány el vek nek, kü lö nös hang súlyt he lyez -
ve az egy mást ki egé szí tõ, egy más ra épü lõ pro jek tek kö ve -
tel mé nyé nek tel je sü lé sé re. To váb bi fel té tel, hogy a pro jek -
tek iga zolt mó don él vez zék a he lyi kö zös ség tá mo ga tá sát.

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

3.1. A tá mo ga tás ra el kü lö ní tett összeg: 210 mil lió
(azaz ket tõ száz tíz mil lió) forint, a Kül ügy mi nisz té ri um
költ ség ve té si elõ irány za tán ren del ke zés re áll.

3.2. Az egy pá lyá zat tal el nyer he tõ tá mo ga tás leg ki sebb 
össze ge: 50 mil lió (azaz öt ven mil lió) forint, leg na gyobb
össze ge: 210 mil lió (azaz ket tõ száz tíz mil lió) forint.

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

4. A pá lyá za tok be ér ke zé si ha tár ide je: 2008. jú ni us 30.,
12.00 óra.

5. A pá lyá zók köre

5.1. Pá lyá za tot nyújt hat be:

5.1.1.  Ma gyar or szá gon nyil ván tar tás ba vett min den
olyan

a) ala pít vány, ame lyet a bí ró ság a pá lyá zat ki írá sa elõtt
leg alább két év vel nyil ván tar tás ba vett, vagy

b) az egye sü lé si jog ról szó ló 1989. évi II. tör vény alap -
ján be jegy zett tár sa dal mi szer ve zet vagy tár sa dal mi szer -

ve ze tek szö vet sé ge, ame lyet a bí ró ság a pá lyá zat ki írá sa
elõtt leg alább két év vel nyil ván tar tás ba vett, vagy

5.1.2. Ma gyar or szá gon pá lyá zat ki írá sa elõtt leg alább
két év vel jog erõ sen be jegy zett, mû kö dõ pro fit ori en tált
gaz da sá gi tár sa ság, ame lyek mér leg sze rin ti ered mé nye és
üze mi (üz le ti) te vé keny sé gé nek ered mé nye a pá lyá zat be -
nyúj tá sát meg elõ zõ 2 év mind egyi ké ben po zi tív volt, és
ame lyek vál lal ják, hogy a meg pá lyá zott te vé keny sé get
non pro fit te vé keny ség kö ré ben vég zik.

5.2. Pá lyá za tot nem nyújt hat be:
a) párt,
b) egy ház,
c) or szá gos sport ági szak szö vet ség,
d) ka ma ra,
e) köz tes tü let,
f) egye sü lés,
g) köz ala pít vány,
h) biz to sí tó egye sü let,
i) mun ka vál la lói ér dek kép vi se le ti szerv,
j) mun kál ta tói ér dek kép vi se le ti szerv,
k) az az ala pít vány, tár sa dal mi szer ve zet, tár sa dal mi

szer ve ze tek szö vet sé ge, gaz da sá gi tár sa ság, amely a köz -
pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá ról szó ló
2007. évi CLXXXI. tör vény (a to váb bi ak ban: Knyt.) 6. §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kor lá to zás alá esik. 

5.3. A Knyt. 14. §-a alap ján a pá lyá zat ér vény te len, ha a 
pá lyá zó a Knyt. sze rin ti össze fér he tet len ség rõl, érin tett -
ség rõl nem nyi lat ko zik (je len pá lyá za ti fel hí vás 7. szá mú
mel lék le te) a Knyt.-ben fog lal tak sze rint, il let ve – érin tett -
ség fenn ál lá sa ese tén –  a köz zé té telt a Knyt.-ben meg ha tá -
ro zot tak sze rint nem kez de mé nye zi (je len pá lyá za ti fel hí -
vás 8. szá mú mel lék le te).

6. A tá mo ga tás fel té te lei

6.1. Már meg va ló sult vagy el kez dett pro jekt re nem
nyújt ha tó tá mo ga tás. A nyer tes pá lyá zók tá mo ga tást leg -
ko ráb ban a je len pá lyá zat alap ján tör té nõ szer zõ dés kö tést
kö ve tõ, 30 na pon be lül el kez dett és a kez dés tõl szá mí tott
leg fel jebb 18 (ti zen nyolc) hó nap alatt meg va ló su ló pro jek -
tek hez kap hat nak.

6.2. Ki zá ró lag olyan pá lyá zó nak nyújt ha tó tá mo ga tás,
amely ren del ke zik a pá lyá za tá ban ter ve zett te vé keny sé gek 
vég zé sé hez szük sé ges af ga nisz tá ni be jegy zés sel, vagy iga -
zolt mó don ér de mi in téz ke dést tett a be jegy zés ér de ké ben,
vagy meg fe le lõ af ga nisz tá ni be jegy zés sel ren del ke zõ part -
ner szer ve zet tel hajt ja vég re prog ram ját.

6.3. Nem nyújt ha tó tá mo ga tás olyan pá lyá zó ré szé re:
a) aki 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,

b) aki a je len pá lyá za ti fel hí vás alap ján be nyúj tott pá -
lyá za tá ban vagy ko ráb bi pá lyá za tá ban va lót lan vagy meg -
té vesz tõ ada to kat szol gál ta tott,
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c) aki ko ráb ban a Kül ügy 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, vagy a Kül ügy mi nisz té ri um mal szem ben fenn ál ló
szer zõ dé ses kö te le zett sé gét nem tel je sí tet te,

d) aki 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) aki nek 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) aki nem fe le l meg a ren de zett mun ka ügyi kap cso la -
tok ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a to váb bi ak ban: Áht.) 15. §-ában meg ha tá ro zott kö ve tel -
mé nye i nek,

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

h) aki nem fe le l meg a je len pá lyá zati fel hí vás ban meg -
ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek,

i) aki nem fe le l meg az egyéb vo nat ko zó jog sza bá lyi
fel té te lek bár me lyi ké nek, így kü lö nö sen a Knyt. ren del ke -
zé se i nek, kü lö nös fi gye lem mel a Knyt. 6. § (1) be kez dé sé -
ben és 8. §-ában fog lal tak ra.

6.4. Sa ját for rás
A pá lyá zó nak min den eset ben ren del kez nie kell pénz -

ben a pro jekt tel jes be ke rü lé si költ sé ge 10%-ának meg fe -
le lõ mér té kû sa ját for rás sal. Sa ját for rás ki zá ró lag a pá lyá -
zó ál tal pénz ben biz to sí tott for rás, amely be nem szá mít ha -
tó be az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl nyúj tott tá mo ga tás. 
Min den, a pro jekt meg va ló sí tá sá hoz ezen fe lül ren del ke -
zés re álló for rás társ fi nan szí ro zás nak mi nõ sül. A sa ját for -
rás meg lé té rõl a pá lyá zó nak nyi lat koz nia kell, va la mint
an nak pon tos össze gét bank szám la ki vo nat tal, hi tel ígér -
vén nyel, szer zõ dés sel iga zol nia kell. Az eset le ges társ fi -
nan szí ro zás do ku men tu ma it a pá lyá zat hoz csa tol ni kell.

6.5. Elõ leg
A pá lyá zó ké rel mé re – az 1/2008. (III. 21.) KüM ren de -

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

6.6. A tá mo ga tá si összeg fo lyó sí tá sa
A tá mo ga tá si összeg fo lyó sí tá sa (a szer zõ dés ben meg -

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

6.7. A nyer tes pá lyá zó vál lal ja, hogy a pro jekt vég re -
haj tá sa so rán a Tar to má nyi Új já épí té si Cso port po li ti kai
ta nács adó já val (POLAD) és fej lesz té si ta nács adó já val
(DEVAD) fo lya ma to san együtt mû kö dik, rend sze re sen
egyez tet és szá muk ra a pro jek tek mo ni tor ing ját és ér té ke -
lé sét le he tõ vé te szi.

6.8. A pá lyá zó tu do má sul ve szi, hogy amennyi ben a
pro jekt vég re haj tá sa so rán a pro jek tet vég re haj tó sze mé -
lyek a bagh la ni Tar to má nyi Új já épí té si Cso port
(ISAF MK PRT) te rü le tén kí ván nak tar tóz kod ni, il let ve a
PRT szál lí tó ka pa ci tá sa it igény be kí ván ják ven ni, kö te le -
sek a Ma gyar Hon véd ség Mû ve let irá nyí tó Köz pont ál tal
az af ga nisz tá ni mû ve le ti te rü le ten te vé keny ke dõ pol gá ri
sze mé lyek ré szé re ki dol go zott cél fel ké szí té si terv nek
meg fe le lõ kép zé si prog ra mon részt ven ni.

6.9. A nyer tes pá lyá zó kö te les a je len pá lyá zat alap ján
tá mo ga tott pro jek tet nép sze rû sí te ni, a köz vé le ményt tá jé -
koz tat ni ar ról, hogy a pro jekt a ma gyar ve ze té sû af ga nisz -
tá ni Tar to má nyi Új já épí té si Cso port te vé keny sé gé nek ke -
re té ben va ló sult meg, to váb bá a Kül ügy mi nisz té ri u mot
mint tá mo ga tót mind írás ban, mind szó ban meg ne vez ni.

6.10. A tá mo ga tás fel hasz ná lá sa
6.10.1. A tá mo ga tás:
a) csak a meg pá lyá zott te vé keny ség gel kap cso la tos

költ sé gek fe de zé sé re hasz nál ha tó fel,
b) ki zá ró lag ak kor hasz nál ha tó fel az egyes költ sé gek

után járó áfa ki fi ze té sé re, amennyi ben a pá lyá zó a tá mo ga -
tás sal fe de zett te vé keny sé gé vel kap cso lat ban áfa le vo ná -
sá ra vagy an nak vissza igény lé sé re nem jo go sult,

c) nem hasz nál ha tó fel – sem Ma gyar or szá gon, sem
kül föl dön – köz tar to zás tör lesz té sé re vagy más jel le gû adó
ki fi ze té sé re,

d) nem hasz nál ha tó fel – sem Ma gyar or szá gon, sem
kül föl dön – 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,

e) nem hasz nál ha tó fel sa ját dol go zók bér költ sé gé nek
fe de zé sé re, szám lák kal iga zol tan sem,

f) leg fel jebb 10%-a for dít ha tó mû kö dé si költ sé gek,
azaz ki zá ró lag te le fon, in ter net, vil lany, bér le ti dí jak fe de -
zé sé re (amennyi ben a pá lyá zó több ütem ben kí ván ja meg -
va ló sí ta ni a pro jek tet, üte men ként az adott ütem re esõ
 támogatási há nyad 10%-a szá mol ha tó el),

g) az f) pont ban fog lal tak mel lett leg fel jebb 5%-a szá -
mol ha tó el a te vé keny sé gek ben a hely szí nen részt ve võk
sze mé lyes biz ton sá gát szol gá ló ki adá sok fe de zé sé re az in -
sta bil biz ton sá gi és po li ti kai kör nye zet re való te kin tet tel.

6.10.2. A nyer tes pá lyá zó a tá mo ga tá si összeg bõl fi -
nan szí ro zott be szer zé se ket ér ték ha tár tól füg gõ en a köz be -
szer zé sek rõl szó ló 2003. évi CXXIX. tör vény sze rint kö te -
les meg va ló sí ta ni.

7. A pá lyá za tok el bí rá lá sa

7.1. A pá lyá za to kat a KüM NEFE mun ka bi zott sá ga a
be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 15 mun ka na pon be lül bí rál ja
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el, és a kö te le zett ség vál la lás ra jo go sult hoz za meg a dön -
tést. A pá lyá zat ér vény te len ség mi at ti el uta sí tá sá ról, il let -
ve ér vé nyes pá lyá zat tá mo ga tá sá ról vagy el uta sí tá sá ról a
Kül ügy mi nisz té ri um a dön tés tõl szá mí tott 15 na pon be lül
írás ban ér te sí ti a pá lyá zó kat. A pá lyá zat el uta sí tá sa, il let ve
a pá lyá zat ered mé nye miatt jog or vos lat nak he lye nincs.

7.2. Hi ány pót lás nak egy al ka lom mal van he lye, a
 hiánypótlás 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 8. 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. A ha tár idõ el mu lasz tá sa
miatt iga zo lás nak he lye nincs.

7.3. Nincs he lye hi ány pót lás nak, ha:
a) a pá lyá zó a Knyt. sze rin ti össze fér he tet len ség rõl,

érin tett ség rõl nem nyi lat ko zik (7. szá mú mel lék let), il let ve 
érin tett ség fenn ál lá sa ese tén an nak köz zé té te lét (8. számú
mel lék let) a pá lyá zat be adá sá val egy ide jû leg a KüM-nél
nem kez de mé nye zi,

b) a pá lyá zat, il let ve an nak mel lék le tei nem tar tal maz -
zák az R. 6. § a)–e) pont já ban fog lal ta kat.

7.4. Ér vény te len az a pá lyá zat:
a) ame lyet fel hí vás ban meg ha tá ro zott be adá si ha tár idõ

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

és hi ány pót lás nak nincs he lye (hi á nyos pá lyá zat),
e) amely nem fe le l meg a for mai kö ve tel mé nyek nek,
f) amely hez a je len pá lyá za ti fel hí vás 7. számú mel lék -

let ben fog lalt nyi lat ko za tot, és érin tett ség fenn ál lá sa ese -
tén a 8. számú mel lék let ben sze rep lõ ké rel met nem csa tol -
ták, fi gye lem mel a Knyt. 14. §-ára.

7.5. A KüM a meg ítélt tá mo ga tá si össze gen fe lül to -
váb bi összeg ki fi ze té sét sem mi lyen jog cí men nem vál lal ja.

7.6. A tá mo ga tás a pá lyá zott összeg nél ala cso nyabb
mér ték ben is meg ál la pít ha tó. Amennyi ben a pá lyá zó az
ala cso nyabb összeg meg íté lé se ese tén is vál lal ja a pá lyá zat 
meg va ló sí tá sát, er rõl a KüM dön té sé nek kéz hez vé te lét kö -
ve tõ 8 na pon be lül kö te les írás ban nyi lat koz ni. A nyi lat ko -
zat hoz csa tol ni kell a mó do sí tott meg va ló sí tá si ütem ter vet
és a mó do sí tott költ ség ve tést. A nyi lat ko zat, a mó do sí tott
ütem terv és a mó do sí tott költ ség ve tés be nyúj tá sá ra nyit va
álló ha tár idõ el mu lasz tá sa úgy te kin ten dõ, hogy a pá lyá zó
nem kí ván a KüM-mel szer zõ dést köt ni. A nyi lat ko zat, a
mó do sí tott ütem terv és a mó do sí tott költ ség ve tés re vo nat -
ko zó fel hí vás meg kül dé se rö vid úton, a pá lyá zó ál tal meg -
adott elekt ro ni kus el ér he tõ ség igény be vé te lé vel vagy
 faxon tör té nik. Az ere de ti leg igé nyelt tá mo ga tá si összeg és 
az el nyert tá mo ga tá si összeg kö zöt ti kü lönb sé get a pá lyá -
zó nak kell fe dez nie, a kü lön bö zet ren del ke zés re ál lá sá ról
szó ló iga zo lást nyi lat ko za tá hoz ere de ti ben csa tol nia kell.

7.7. A nyer tes pá lyá zók kal a KüM tá mo ga tá si szer zõ -
dést köt a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ról, va la mint a tá mo ga tás
és el szá mo lás rész le tes tar tal mi és pénz ügyi fel té te le i rõl. A 

tá mo ga tá si összeg ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sát és a tá -
mo ga tá si szer zõ dés ben fog lal tak tel je sü lé sét a Kül ügy mi -
nisz té ri um el len õr zi.

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

7.9. Ab ban az eset ben, ha a nyer tes pá lyá zó val – a nyer -
tes pá lyá zó mu lasz tá sá ból, vagy neki fel ró ha tó egyéb ok -
ból – a KüM ér te sí té sé 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
nyer tes pá lyá zó val a szer zõ dés nem köt he tõ meg.

7.10. A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak szem pont jai, kü lö nö -
sen: 

a) Re le van cia: 
A pro jekt il lesz ke dik Af ga nisz tán és Bagh lan tar to mány 

fej lesz té si pri o ri tá sa i hoz, Ma gyar or szág nem zet kö zi fej -
lesz té si együtt mû kö dé si pri o ri tá sa i hoz és a 9. szá mú mel -
lék let ben ta lál ha tó fej lesz té si irány el vek hez, to váb bá
meg fe lel a pá lyá za ti fel hí vás ban meg fo gal ma zott konk rét
kö ve tel mé nyek nek.

b) Komp le xi tás:
A pá lyá zat egy-egy prob lé má ra kon cent rál va, an nak kü -

lön bö zõ as pek tu sa it ke ze lõ, egy más sal össz hang ban lévõ,
egy mást ki egé szí tõ és egy más ra épü lõ pro jek te ket, pro -
jekt ele me ket hajt vég re, vagy meg nyit ja a le he tõ sé get to -
váb bi pro jek tek vég re haj tá sa elõtt (meg ala poz za a to váb bi
fej lesz té se ket).

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

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

d) Költ ség ha té kony ság:
A cél el éré sé hez szük sé ges te vé keny sé gek meg fe le lõ el -

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

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

után is fenn ma rad nak, a pro jekt tár sa dal mi hasz nos sá ga,
he lyi el fo ga dott sá ga biz to sít ja to váb bi mû köd te té sét,
fenn tar tá sát.

f) Kül sõ for rá sok be vo ná sá nak le he tõ sé ge:
A pá lyá zó ké pes, a pá lyá zat ban fog lalt prog ram pe dig

al kal mas arra, hogy a kö te le zõ ön ré szen fe lül szá mot te võ
kül sõ (nem a ma gyar ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl szár -
ma zó) for rást von jon be a prog ram to váb bi foly ta tá sá nak,
ki egé szí té sé nek vagy ki ter jesz té sé nek fi nan szí ro zá sá hoz.
Az e pont ban fog lal tak az el bí rá lás so rán elõnyt je len te -
nek, de hi á nyuk nem ki zá ró ok.

g) Szer ve zet és irá nyí tás:
A pá lyá zó és a pro jekt ben részt ve võ part ner szer ve ze tei

szak mai fel ké szült sé ge meg fe le lõ, a mun ka tár sak kö zöt ti
mun ka meg osz tás fel ada ta ik vég re haj tá sa so rán egy ér tel -
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mû. A pá lyá zó a pro jek tet a ked vez mé nye zet tek igé nyei
alap ján, a he lyi kö zös ség gel szo ro san együtt mû köd ve, a
he lyi ka pa ci tá sok ki hasz ná lá sá val, he lyi esz köz- és anyag -
be szer zés sel, he lyi mun ka erõ ma xi má lis al kal ma zá sá val
va ló sít ja meg.

8. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye és mód ja

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

8.2. A pá lyá zat könnyebb ke zel he tõ sé ge és át te kint he -
tõ sé ge ér de ké ben az 1. számú mel lék le tet ké pe zõ Pá lyá za ti 
el len õr zõ lis tán fel so rolt do ku men tu mo kat az ott meg ha tá -
ro zott sor rend ben kell be nyúj ta ni.

A pá lyá zat elsõ lap ja a fe dõ lap, ame lyen a kö vet ke zõ in -
for má ci ó kat kell fel tün tet ni:

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

ma, e-ma il címe,
3. pá lyá zat kód szá ma (KÜM-2008-PRT-BAGHLAN),
4. pá lyá za ti téma vagy té mák meg ne ve zé se,
5. „ere de ti” vagy „má so lat” fel irat.
A pá lyá zat má so dik lap ja a tar ta lom jegy zék, amely ol -

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

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

8.3. A pá lyá za tot elekt ro ni kus for má ban (flop py vagy
CD) is be kell nyúj ta ni.

8.4. A pá lyá zat ere de ti és má so la ti pél dá nya it gé pel ve,
nyom tat va vagy el tá vo lít ha tat lan tin tá val írva kell be ad ni a 
pá lyá zó kép vi se lõ je, vagy más alá írás ra jo go sult sze mély
alá írá sá val. Utób bi eset ben a meg ha tal ma zás ere de ti pél -
dá nyát az aján lat hoz csa tol ni kell. A pá lyá zat és ki töl tött
mel lék le te i nek min den lap ját – ki vé ve a nem mó do sít ha tó
nyom dai szak iro dal mat – a pá lyá za tot alá író sze mély nek
vagy sze mé lyek nek a kéz je gyük kel kell el lát ni uk.

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

8.6. A pá lyá zat le zá rá sa, je lö lé se és be nyúj tá sa
A pá lyá zó nak a pá lyá zat ere de ti és má so la ti pél dá nyát

egy kö zös bo rí ték ban kell le zár nia.

A bo rí té kon fel kell tün tet ni:

a) a kö vet ke zõ cí met: Kül ügy mi nisz té ri um – 1027 Bu -
da pest, Nagy Imre tér 4.; NEFE F/243-as szo ba;

b) a pá lyá zat kód szá mát, a pá lyá zó cég be jegy zé si, bí ró -
sá gi nyil ván tar tás ba vé te li ok má nyok ban sze rep lõ ne vét és 
szék he lyét;

c) a bo rí té kon fel kell tün tet ni to váb bá, hogy „Bon tá si
ha tár idõ (2008. jú ni us 30., 12.00 óra.) elõtt nem bont ha tó
fel”.

Amennyi ben a bo rí ték nincs le zár va és meg fe le lõ je lö -
lés sel el lát va, az aján lat ké rõ nem vál lal fe le lõs sé get a pá -
lyá zat el irá nyí tá sá ért vagy idõ elõt ti fel bon tá sá ért.

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

a) Pá lyá za ti el len õr zõ lis ta (1. szá mú mel lék let)

b) Pá lyá za ti adat lap (2. szá mú mel lék let)

c) Pá lyá zat

d) Rész le tes té te les költ ség ve tés (4. szá mú mel lék let)

e) Pá lyá za ti ûr lap (5. szá mú mel lék let)

f) Pá lyá zói nyi lat ko zat (6. szá mú mel lék let)

g) A Knyt. sze rin ti össze fér he tet len ség, il let ve érin tett -
ség fenn ál lá sá ról vagy hi á nyá ról szó ló nyi lat ko zat (7. szá -
mú mel lék let)

h) A Knyt. 8. § (1) be kez dé se sze rin ti érin tett ség fenn -
ál lá sa ese tén a köz zé té te li ké re lem (8. szá mú mel lék let)

i) to váb bá az aláb bi do ku men tu mok:

Ere de ti ben:

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

b) a 8.4. pont sze rin ti alá írá si jo go sult sá got iga zo ló
meg ha tal ma zást, amennyi ben a pá lyá za tot nem a pá lyá zó
kép vi se lõ je írja alá.

Ere de ti ben vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so lat -
ban:

a) ala pít vány, tár sa dal mi szer ve zet, tár sa dal mi szer ve -
zet szö vet sé ge ese té ben 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lás a
bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé tel rõl és ar ról, hogy a pá lyá zó
be jegy zett, mû kö dõ szer ve zet; pro fit ori en tált gaz da sá gi
tár sa sá gok ese té ben 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat,

b) 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 a pá lyá zó nak köz tar to zá sa (adó-, já ru lék-, il le ték-
vagy vám tar to zá sa) nem áll fenn, 

c) iga zo lás a sa ját for rás ren del ke zés re ál lá sá ról,

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

e) re fe ren ci ák,

f) a társ fi nan szí ro zás do ku men tu mai: a pro jekt meg va -
ló sí tá sá ban részt ve võ társ fi nan szí ro zók kal kö tött meg ál la -
po dá sok ere de ti pél dá nya vagy an nak hi te le sí tett má so la ta.
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Köz jegy zõ ál tal hi te le sít ve:
A pá lyá zó kép vi se le té re jo go sult sze mély alá írá si cím -

pél dá nya1.
Egy sze rû má so lat ban:
a) a pá lyá zó ha tá lyos lé te sí tõ ok ira ta (alap sza bály, ala -

pí tó ok irat, tár sa sá gi szer zõ dés),
b) a pá lyá zó pro jekt ve ze tõ jé nek szak mai ön élet raj za,
c) a pá lyá zó af ga nisz tá ni be jegy zé sét vagy a be jegy zés

ér de ké ben tett ér de mi in téz ke dé sét iga zo ló do ku men tu -
mok, vagy az Af ga nisz tán ban be jegy zés sel ren del ke zõ
part ner szer ve zet tel kö tött együtt mû kö dé si meg ál la po dás,

d) a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ két év (2006, 2007)
au di tált éves be szá mo ló ja ki egé szí tõ mel lék le tek kel
(amennyi ben a pá lyá zat be nyúj tá sá nak idõ pont já ban a
2007. évi be szá mo ló még nem áll ren del ke zés re, úgy a
2005., 2006. évi au di tált éves be szá mo ló ki egé szí tõ mel -
lék le tek kel),

e) a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ két év (2006, 2007)
mér le ge (amennyi ben a pá lyá zat be nyúj tá sá nak idõ pont já -
ban a 2007. évi mér leg még nem áll ren del ke zés re, úgy a
2005., 2006. évi mér leg).

9. Egyéb ren del ke zé sek

9.1. A Kül ügy misz té ri um fenn tart ja ma gá nak a jo got,
hogy a pá lyá za ti fel hí vást a be ér ke zé si ha tár idõ elõtt
vissza von ja, va la mint hogy egyet len aján lat te võ vel se kös -
sön szer zõ dést.

9.2. A KüM – te kin tet tel arra, hogy az adott re lá ci ó ban
a po li ti kai és biz ton sá gi hely zet bi zony ta lan vagy bi zony -
ta lan ná vál hat – nem vál lal fe le lõs sé get a pro jekt meg va ló -
sí tá sa so rán, va la mint a tá mo ga tá si szer zõ dés sel össze füg -
gés ben be kö vet ke zõ ká ro kért.

9.3. Je len pá lyá za ti fel hí vás el vá laszt ha tat lan ré szét ké -
pe zik az aláb bi mel lék le tek:

1. szá mú mel lék let: Pá lyá za ti el len õr zõ lis ta
2. szá mú mel lék let: Pá lyá za ti adat lap

1 Bank i alá írá si cím pél dány nem fo gad ha tó el.

3. szá mú mel lék let: Pá lyá za tí rá si se géd let
4. szá mú mel lék let: Rész le tes té te les költ ség ve tés
5. szá mú mel lék let: Pá lyá za ti ûr lap
6. szá mú mel lék let: Pá lyá zói nyi lat ko zat
7. szá mú mel lék let: A köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá -

sok át lát ha tó sá gá ról szó ló 2007. évi CLXXXI. tör vény
sze rin ti össze fér he tet len ség, il let ve érin tett ség fenn ál lá sá -
ról vagy hi á nyá ról szó ló nyi lat ko zat

8. szá mú mel lék let:  Köz zé té te li ké re lem a köz pén zek -
bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá ról szó ló 2007. évi
CLXXXI. tör vény 8. § (1) be kez dés sze rin ti érin tett ség rõl

9. számú mel lék let: Fej lesz té si irány el vek a bagh la ni
Tar to má nyi Új já épí té si Cso port ke re té ben 2008–2009-ben

A pá lyá za ti fel hí vás és mel lék le tei együt te sen tar tal -
maz zák a pá lyá zat hoz szük sé ges va la mennyi fel té telt.

9.4. A pá lyá za ti fel hí vás és mel lék le tei le tölt he tõk a
Kül ügy mi nisz té ri um hon lap já ról (www.kulugyminisz -
terium.hu). A pá lyá za ti fel hí vás 7. és 8. számú mel lék le te
a www.koz penz pa lya zat.gov.hu hon lap ról is letölt hetõ.

9.5. Egyéb, a pá lyá za ti fel hí vás ban nem sza bá lyo zott
kér dé sek ben a vo nat ko zó jog sza bá lyok, kü lö nö sen a Pol -
gá ri Tör vény könyv (Ptk.), az ál lam ház tar tás ról szó ló
1992. évi XXXVIII. tör vény (Áht.), a köz pén zek bõl nyúj -
tott tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá ról szó ló 2007. évi
CLXXXI. tör vény (Knyt.), az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
(Ámr.), va la mint a Kül ügy mi nisz té ri um fe je zet nél az
egyes fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak
sza bá lya i ról szó ló 1/2008. (III. 21.) KüM ren de let (Ren de -
let) elõ írá sai irány adók.

9.6. A Kül ügy mi nisz té ri um a nyer tes pá lyá zó ne vét, a
nyer tes prog ram meg ne ve zé sét és az el nyert tá mo ga tás
össze gét, va la mint jog sza bály ál tal köz zé ten ni ren delt
egyéb ada to kat köz zé te szi.

9.7. A pá lyá za ti fel hí vás sal kap cso lat ban to váb bi tá jé -
koz ta tást a Kül ügy mi nisz té ri um ad, ki zá ró lag írás ban.
E-ma il ben: ne fef@kum.hu, vagy fa xon: 06 1 458 11 27.
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1. szá mú mel lék let

Pályázati ellenõrzõlista

El len õriz ze, hogy csa tol ta-e:

 Pá lyá za ti adat lap (2. szá mú mel lék let)

 Pá lyá zat ma gyar nyel ven (3. számú mellék let sze rint)

 Rész le tes költ ség ve tés (4. számú mellék let)

 A pá lyá za ti fel hí vás hoz tar to zó ûr lap (5. számú mellék let)

 A pá lyá za ti fel hí vás hoz tar to zó nyi lat ko za tok (6. számú mellék let)

 A köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá ról szó ló 2007. évi CLXXXI. tör vény (a to váb bi ak ban: Knyt.)
  sze rin ti össze fér he tet len ség, il let ve érin tett ség fenn ál lá sá ról vagy hi á nyá ról szó ló nyi lat ko za tot (7. számú mellék let)

 A köz zé té te li ké rel met (8. számú mellék let), amennyi ben fenn áll a Knyt. 8. § (1) be kez dé se sze rin ti érin tett ség

 Elõ leg igény lé se ese tén an nak in do ko lá sa

 Iga zo lás a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé tel rõl és ar ról, hogy  a pá lyá zó be jegy zett, mû kö dõ szer ve zet (ala pít vány és
  tár sa dal mi szer ve zet ese tén)

 Cég ki vo nat (pro fit ori en tált gaz da sá gi tár sa sá gok ese tén)

 Bank i iga zo lás

 Adó ha tó sá gi iga zo lá sok:

–  APEH-iga zo lás

–  a he lyi ön kor mány zat iga zo lá sa

–  a vám ha tó ság iga zo lá sa

 Iga zo lás a sa ját for rás ren del ke zés re ál lá sá ról

 Nyi lat ko zat ar ról, hogy a sa ját for rást a pá lyá zat ban fog lalt te vé keny ség meg va ló sí tá sá ra kí ván ja a pá lyá zó
  fel hasz nál ni

 Re fe ren ci ák

 Part ner szer ve zet/il le té kes szerv nyi lat ko za ta

 Af ga nisz tán ban tör tént be jegy zés rõl szó ló iga zo lás vagy a be jegy zés ér de ké ben tett ér de mi in téz ke dést bi zo nyí tó
  iga zo lás, vagy az Af ga nisz tán ban be jegy zés sel ren del ke zõ part ner szer ve zet tel kö tött együtt mû kö dé si meg ál la po dás

 Lé te sí tõ ok irat (alap sza bály, ala pí tó ok irat, tár sa sá gi szer zõ dés)

 Alá írá si cím pél dány

 A pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ két év (2006, 2007) au di tált éves be szá mo ló ja ki egé szí tõ mel lék le tek kel
  (kü lö nös eset ben 2005, 2006 évek re vo nat ko zó an lásd 8.7. pont)

 A pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ két év (2006, 2007) mér le ge (kü lö nös eset ben 2005, 2006 évek re vo nat ko zó an
  lásd 8.7. pont)

 A társ fi nan szí ro zás do ku men tu mai

 A pá lyá zó pro jekt ve ze tõ jé nek ön élet raj za

 Elekt ro ni kus mel lék le tek (CD/flop py)

 Lo gi kai ke ret mát rix

 Mû sza ki spe ci fi ká ci ók

 Ok ta tá si prog ra mok

 Alá írá sok/szig nók

 Meg ha tal ma zás, amennyi ben nem a pá lyá zó kép vi se lõ je az alá író
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2. számú mellék let

Pályázati adatlap

1. Part ner or szág (pro jekt hely szí ne):
Af ga nisz tán

2. Pá lyá zat ik ta tó szá ma szá ma:
(KüM töl ti ki)

3. A pro jekt címe:

4. A pro jekt té má ja:

5. Be csült kez dé si dá tum:
hó / év

6. Be csült be fe je zé si dá tum:
hó / év

7. Az igé nyelt tá mo ga tás (HUF, USD): 8. Sa ját for rás (HUF, USD):

Társ fi nan szí ro zás (HUF, USD):

9. Pá lyá zó szer ve zet / pá lyá zó kép vi se lõ je / pro jekt ve ze tõ (név, cím, el ér he tõ ség):
A pá lyá zó szer ve zet neve, a kép vi se lõ neve, a pro jekt ve ze tõ neve és be osz tá sa, te le fon- és fax szá ma,
va la mint e-ma il címe

10. Part ner szer ve zet a cél or szág ban (név, cím, el ér he tõ ség):
A part ner szer ve zet neve, a fe le lõs ve ze tõ neve és be osz tá sa, te le fon- és fax szá ma, va la mint e-ma il címe

11. A pro jekt rö vid is mer te té se (leg fel jebb 150 szó):

12. Hely, idõ, név és alá írá sok:

Pro jekt ve ze tõ:

Hely és dá tum:

A pá lyá zó kép vi se lõ je:

Hely és dá tum:

A KüM ál tal át vé ve:

Hely és dá tum:

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
ered mé nye:

Hely és dá tum:

3. szá mú mel lék let

Pályázatírási segédlet
(A pá lyá za tot az aláb bi struk tú rá nak meg fe le lõ en kell össze ál lí ta ni)

1. Ve ze tõi össze fog la ló

2. Hát tér és kör nye zet

2.1. Or szág- és ága za ti  stra té gia, tar to má nyi fej lesz té si terv

2.2. A prob lé mák azo no sí tá sa és elem zé se

2.3. A pro jekt ben részt vevõ ked vez mé nye zet tek és érin tet tek/part ne rek be mu ta tá sa

2.4. Ál ta lá nos cél ki tû zé sek, konk rét cé lok és stra té gi ák elem zé se

2.5. In téz mé nyi és jogi hát tér

2.6. Re le váns pro jek tek is mer te té se, ta nul sá gok

3. Szak mai in dok lás és cél ki tû zé sek

3.1. A pro jekt ál ta lá nos cél ki tû zé sei (fej lesz té si cél) – hosszú távú ha tás

3.2. A pro jekt köz vet len cél ja – azon na li és kö zép tá vú ha tá sok
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3.3. Ered mé nyek

3.4. Te vé keny sé gek

3.5. Rá for dí tá sok

4. Fel té te le zé sek, koc ká za tok, al ter na tív meg ol dá sok

4.1. Fel té te le zé sek

4.2. Koc ká za tok és koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé sek

4.3. Al ter na tív meg ol dá sok

5. A meg va ló sí tás össze te või

5.1. A részt ve võk sze re pe és fel ada tai

5.2. Mun ka terv és ütem terv

5.3. Esz kö zök, költ ség ve té si so rok

5.4. El len õr zés és be szá mo lás (bel sõ és kül sõ el len õr zés)

5.5. Kü lön le ges fel té te lek és in téz ke dé sek

6. Mi nõ sé get és fenn tart ha tó sá got biz to sí tó té nye zõk

6.1. Ked vez mé nye zet tek ak tív rész vé te le

6.2. Kor mány za ti tá mo ga tás

6.3. Meg fe le lõ tech no ló gia

6.4. Tár sa dal mi-kul tu rá lis szem pon tok

6.5. Ne mek  kö zöt ti egyen lõ ség

6.6. Kör nye zet vé de lem

6.7. In téz mé nyi és ve ze tõi ka pa ci tás

6.8. Gaz da sá gi és pénz ügyi meg va ló sít ha tó ság

6.9. Kül sõ for rá sok be vo ná sá nak le he tõ sé ge

7. Csa to lan dó do ku men tu mok:

7.1. A pro jekt lo gi kai ke ret mát ri xa

7.2. A pá lyá zó Af ga nisz tán ban mû kö dõ part ner szer ve ze té nek – ha van ilyen – nyi lat ko za ta vagy Af ga nisz tán il le té -
kes szer vé nek – amennyi ben szük sé ges – nyi lat ko za ta

7.3. Rész le tes in for má ci ók a pá lyá zó ról, re fe ren cia lis ta

– A pá lyá zó pro jekt ve ze tõ jé nek ön élet raj za

– Mû sza ki spe ci fi ká ci ók (ha van)

– Ok ta tá si prog ra mok (ha van)

1. Ve ze tõi össze fog la ló

A pro jekt szi nop szi sa – az össze fog la lót a pro jekt lo gi kai fel épí té sé nek meg fe le lõ en úgy cél sze rû ki ala kí ta ni, hogy az
rö vid át te kin tést nyújt son a pro jekt fõ ele me i rõl: a pro jekt cél já ról, ha tá sa i ról, ered mé nye i rõl, a te vé keny sé gek rõl, az esz -
kö zök rõl, a költ sé gek rõl, a fel te vé sek rõl és koc ká za tok ról.

2. Hát tér és kör nye zet

A cím szó alatt kell be mu tat ni azt az ál ta lá nos struk tú rát, amely nek ke re té ben a pro jekt meg va ló sul, ele mez ve a pro jekt 
ál tal meg ol dan dó prob lé má kat, is mer tet ve a vá lasz tott stra té gi át.

2.1. Or szág- és ága za ti stra té gia, tar to má nyi fej lesz té si terv

A part ner or szág fej lesz té si hely ze té nek rö vid is mer te té se, kü lö nös te kin tet tel a pro jekt kap cso ló dá sá ra a tar to má nyi
fej lesz té si terv hez, be le ért ve azt az ága za tot, amely ben a pro jekt meg va ló sul. Az is mer te tés csak a pro jekt ál tal meg ol -
dan dó prob lé mák meg ér té sé hez szük sé ges in for má ci ók ra szo rít koz zon.
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2.2. A prob lé mák azo no sí tás és elem zé se
Az ok-oko za ti elem zés alap ján ér de mes hi e rar chi kus sor rend be ál lí ta ni a prob lé má kat, ez zel meg könnyít ve a meg ol -

dan dó prob lé ma azo no sí tá sát. Ki kell tér ni arra is, hogy a prob lé ma ho gyan érin ti a ne mek kö zöt ti egyen lõ ség és a kör -
nye zet vé de lem kér dé sét, va la mint a prob lé ma mér he tõ mu ta tó i ra, ame lyek se gít sé gé vel meg ha tá roz ha tó a meg ol dás irá -
nyá ba tett elõ re lé pés.

2.3. A pro jekt ben részt vevõ ked vez mé nye zet tek és part ne rek be mu ta tá sa
A pro jekt ked vez mé nye zett je i nek és részt ve võ i nek be mu ta tá sa alap ve tõ fon tos sá gú a meg ol dan dó prob lé mák, a cél ki -

tû zé sek és a ha té kony és fenn tart ha tó meg ol dás meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges te vé keny sé gek kel lõ meg ér té sé hez. Le he tõ -
ség sze rint a ked vez mé nye zet tek is ve gye nek részt az elem zés el ké szí té sé ben.

2.4. Át fo gó cél ki tû zé sek és konk rét cé lok elem zé se
A pro jekt ter ve zett ki me ne te le – a prob lé ma meg ol dá si mód já nak és a meg ol dás esz kö ze i nek is mer te té se. A leg meg fe -

le lõbb és leg in kább meg va ló sít ha tó stra té gia ki vá lasz tá sa szá mos szem pont alap ján tör té nik, pél dá ul a part ne rek pri o ri tá -
sai, a si ker esé lye, költ ség ve tés, idõ igény, az egyen lõt len sé gek csök ken té sé nek elõ se gí té se stb.

2.5. In téz mé nyi és jogi hát tér
A pro jekt cél ja i nak el éré sé re for dí tan dó ha zai hu mán, in téz mé nyi és pénz ügyi erõ for rá sok azo no sí tá sa, a pro jekt meg -

va ló sí tá sá hoz, il let ve a kí vánt ha tás el éré sé hez szük sé ges jogi hát tér, va la mint a fõbb sze rep lõk (kor mány za ti szer ve ze -
tek, non pro fit szer ve ze tek) be mu ta tá sa. 

2.6. Re le váns pro jek tek is mer te té se, ta nul sá gok
Kor mány za ti vagy más do no rok ha son ló ko ráb bi és je len le gi pro jekt je i nek, azok ta pasz ta la ta i nak és ta nul sá ga i nak is -

mer te té se az át fe dé sek el ke rü lé se és a komp le men ter jel leg erõ sí té se ér de ké ben.

3. Szak mai in dok lás és cél ki tû zé sek

3.1. A pro jekt át fo gó cél ki tû zé se (fej lesz té si cél) – hosszú távú ha tás
Ez a pont a nem zet kö zi fej lesz té si együtt mû kö dé si prog ram mal össz hang ban lévõ, ága za ti és alá ga za ti fej lesz té si stra -

té gi á ra épü lõ át fo gó cél ki tû zést ha tá roz za meg, ki tér ve a ked vez mé nye zet tek szá má ra vár ha tó hosszú távú ha tá sok ra is.

3.2. A pro jekt köz vet len cél ja – azon na li és kö zép tá vú ha tá sok
A pro jekt konk rét cél ja a fõ prob lé ma meg ol dá sá nak meg ha tá ro zá sa. Elõ kell se gí te nie az át fo gó cél ki tû zés meg va ló -

su lá sát és a pro jekt ered mé nye i bõl kell le ve zet he tõ nek len nie. Fon tos, hogy áll ja nak ren del ke zés re szám sze rû sít he tõ
vagy egy ér tel mû fo gal mak kal meg ha tá roz ha tó, ob jek tív mó don iga zol ha tó mu ta tók, és azok el len õr zé sé re szol gá ló esz -
kö zök. 

3.3. Ered mé nyek
A pro jekt köz vet len cél ja i nak meg va ló sí tá sát cél zó te vé keny sé gek el vég zé sét kö ve tõ en vár ha tó ered mé nyek fel so ro -

lá sa. Az ered mé nyek nek vi lá go san azo no sít ha tók nak és mér he tõk nek kell len ni ük. A lo gi kai ke ret mát rix nak egy ér tel mû
mennyi sé gi és mi nõ sé gi mu ta tó kat, va la mint azok el len õr zé sé re szol gá ló esz kö zö ket kell tar tal maz nia.

3.4. Te vé keny sé gek
Ez a pont ha tá roz za meg a pro jekt so rán, a kí vánt ered mé nyek el éré se ér de ké ben el vég zen dõ te vé keny sé ge ket. Az

ered mény el éré sé hez több, kü lön bö zõ te vé keny ség el vég zé sé re van szük ség. Meg kell ha tá roz ni, hogy a te vé keny ség mi -
kor kez dõ dik és mi kor fe je zõ dik be, ki fe le lõs an nak el vég zé sé ért és mi lyen ered mény el éré sét se gí ti elõ.

3.5. Rá for dí tá sok
Ez a pont a pro jekt le írá sá nak lé nye ge. Cél sze rû min den egyes te vé keny ség hez hoz zá ren del ni a vég re haj tá sá hoz szük -

sé ges hu mán erõ for rá so kat, esz kö zö ket, be ren de zé se ket, ütem ter vet, költ ség ve tést és az egyéb igény be vett for rá so kat.

4. Fel té te le zé sek, koc ká za tok, al ter na tív meg ol dá sok

4.1. Fel té te le zé sek
A fel té te le zé sek a te vé keny sé gek meg kez dé sé hez szük sé ges elõ fel té te lek mel lett, a meg va ló sí tást vagy a vég ered -

ményt be fo lyá so ló kül sõ té nye zõk, ese mé nyek vagy fel té te lek. Fel té te le zé sek vo nat koz hat nak a te vé keny sé gek re, az
ered mé nyek re és a konk rét cé lok ra. Rend kí vül fon to sak azok a fel té te le zé sek, ahol más szer ve ze tek vagy a kor mány köz -
re mû kö dé sé re van szük ség. Eze ket rész le te sen kell is mer tet ni, hogy a meg va ló sí tás so rán a meg ha tá ro zott mu ta tók se gít -
sé gé vel le he tõ ség le gyen an nak meg ál la pí tá sá ra, hogy a fel té te le zé sek va ló ban re a li zá lód tak-e.

4.2. Koc ká za tok és koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé sek
Min den pro jekt jár bi zo nyos ter mé sze ti, po li ti kai, tár sa dal mi, pénz ügyi és gaz da sá gi koc ká zat tal, ame lyet le he tõ ség

sze rint ki kell kü szö böl ni. A koc ká za tok olyan ne ga tív kül sõ té nye zõk, ame lyek nagy va ló szí nû ség gel nem kö vet kez nek
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be, de a pro jekt cél já nak el éré sé re ha tás sal le het nek. Erre pél da ként em lít he tõ a kor mány za ti po li ti ka meg vál to zá sa vagy
új jog sza bá lyok be ve ze té sé nek el ma ra dá sa. 

4.3. Al ter na tív meg ol dá sok
Az elõ re nem lát ha tó hely ze tek és a nem be fo lyá sol ha tó té nye zõk ke ze lé se ér de ké ben szük sé ges bi zo nyos fokú ru gal -

mas ság és a szük sé ges vál toz ta tá sok meg té te lé re szol gá ló me cha niz mus, amely nek fi nan szí ro zá sá ról szük ség sze rint
gon dos kod ni kell. A pro jek tek be be kell épí te ni a kül sõ té nye zõk el len õr zé sé re szol gá ló me cha niz mu so kat is.

5. A meg va ló sí tás össze te või

5.1. A részt ve võk sze re pe és fel ada tai
Is mer tet ni kell a pro jekt részt ve võ it, a mun ka ter vek el ké szí té sé hez és ak tu a li zá lá sá hoz szük sé ges in téz ke dé se ket, a

vég re haj tá si el já rá so kat, va la mint az összes érin tett fel ada tát. El en ged he tet len a meg fe le lõ ter ve zés és a vég re haj tás
rend sze res el len õr zé se. 

5.2. Mun ka terv és ütem terv
Kör vo na laz ni kell egy re á lis és iga zol ha tó mun ka ter vet, fi gye lem be véve azt az idõt is, ami re az elõ ze tes lo gisz ti kai

fel ada tok el lá tá sá hoz szük ség van. Hi vat koz ni kell azok ra a fon to sabb dá tu mok ra és ese mé nyek re, ame lyek hez a pro -
jekt nek az érin tett or szág ban iga zod nia kell, mint pél dá ul az éves kor mány za ti költ ség ve té si cik lus. 

5.3. Esz kö zök, költ ség ve té si so rok
Rész le te sen meg kell ha tá roz ni az esz kö zö ket és rá for dí tá so kat, ezen be lül a tech ni kai se gít ség nyúj tást. Ezek a kö vet -

ke zõ cso por tok ba oszt ha tók: inf ra struk tú ra, be ren de zé sek és esz kö zök, mû kö dé si rá for dí tá sok, hu mán erõ for rás, szak ta -
nács adás, szol gál ta tá sok, spe ci á lis ala pok és tar ta lék ala pok, va la mint idõ igény. A költ sé ge ket rá for dí tás-tí pu son ként
kell rész le tez ni. A je len pá lyá za ti fel hí vás cél já ra ame ri kai dol lár ban (USD)  kell a költ sé ge ket meg ad ni, meg je löl ve a
 finanszírozás for rá sát. A ma gya rá zó szö veg ben csak a fõ költ ség ve té si so rok is mer te ten dõk, a rész le tes té te les költ ség -
ve tést a mel lék let nek kell tar tal maz nia.

5.4. Mo ni tor ing és el len õr zés
Is mer tet ni kell az el len õr zé si te vé keny sé gek ütem ter vét (be szá mo lók ké szí té se, meg be szé lé sek össze hí vá sa vagy más

bel sõ és kül sõ el len õr zé sei fel ada tok vég zé se), va la mint a te vé keny sé get vég zõ sze mé lye ket. Meg kell ha tá roz ni a fõbb
mu ta tó szá mo kat, hogy a tény le ges tel je sít ményt össze le hes sen vet ni a cél ki tû zé sek kel, és eze ket a pro jekt lo gi kai ke ret -
mát ri xá ban meg kell adni.

5.5. Kü lön le ges fel té te lek és in téz ke dé sek
A kü lön le ges fel té te lek és in téz ke dé sek olyan kez de mé nye zé sek vagy dön té sek le het nek, ame lye ket még a pro jekt

 indítása elõtt vég re kell haj ta ni, il let ve meg kell hoz ni. Mind eze ket kö vet he tõ mó don üte mez ni kell. 

6. Mi nõ sé get és fenn tart ha tó sá got biz to sí tó té nye zõk

6.1. A ked vez mé nye zet tek ak tív rész vé te le
Az, hogy a pro jekt cél cso port jai és ked vez mé nye zett jei mi lyen mér ték ben vesz nek részt a pro jekt ki ala kí tá sá ban és

meg va ló sí tá sá ban, rend kí vül fon tos a he lyi tá mo ga tás el nye ré se és a kül sõ tá mo ga tás meg szû né se utá ni fenn tart ha tó ság
biz to sí tá sa ér de ké ben.

6.2. Kor mány za ti tá mo ga tás
Be kell mu tat ni az adott ága za ti po li ti kát és azt, hogy a part ner és/vagy part ner kor mány mi lyen mér ték ben mu tat ko zott 

kész nek arra, hogy tá mo ga tást nyújt son a cé lok el éré sé hez a pro jekt meg va ló sí tá sa fo lya mán, il let ve a do nor tá mo ga tás
le jár ta után.

6.3. Meg fe le lõ tech no ló gia
Ez a cím a te vé keny sé gek el vég zé sé hez és az ered mé nyek meg ter ve zé sé hez szük sé ges szak mai/tech no ló gi ai mó do za -

to kat és esz kö zö ket ta kar ja, mi vel a tech no ló gi ai vál toz ta tás nem csak le he tõ sé ge ket, de egy ben koc ká za to kat is rejt.
Töb bek kö zött a he lyi kö rül mé nye ket és a kü lön bö zõ igé nye ket fon tos fi gye lem be ven ni (pl. tar ta lék al kat ré szek ren del -
ke zés re ál lá sa, a biz ton sá gi elõ írá sok meg fe le lõ sé ge, he lyi la ko sok – fér fi ak és nõk – üze mel te tés be és kar ban tar tás ba
való be vo ná sá nak le he tõ sé ge).

6.4. Tár sa dal mi-kul tu rá lis szem pon tok
A pro jekt nek fi gye lem be kell ven nie a he lyi tár sa dal mi és kul tu rá lis té nye zõ ket, nor má kat és szo ká so kat, mi vel azok

ha tás sal le het nek az érin tet tek mo ti vá ci ó já ra és ez ál tal ak tív rész vé te lé re, el kö te le zett sé gé re és fe le lõs ség vál la lá sá ra.
Kü lön le ges in téz ke dé se ket kell ten ni an nak biz to sí tá sa ér de ké ben, hogy az összes ked vez mé nye zett-cso port meg fe le lõ
szin tû hoz zá fé rés sel ren del kez zen a pro jekt ered mé nye i hez a meg va ló sí tás fo lya mán és azt kö ve tõ en is.

4968 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/81. szám



6.5. Ne mek kö zöt ti egyen lõ ség
A pro jekt nek fi gye lem be kell ven nie a nõk és fér fi ak sa já tos igé nye it és ér de ke it, ami a szol gál ta tá sok és inf ra struk tú ra 

hosszú távú és igaz sá gos igény be vé te lét biz to sít ja, emel lett hosszú tá von hoz zá já rul a ne mek kö zöt ti egyen lõt len sé gek
csök ken té sé hez is.

6.6. Kör nye zet vé de lem
A pá lyá zó fejt se ki, hogy a pro jekt mi lyen mér ték ben óvja vagy ká ro sít ja a kör nye ze tet, és ez ál tal mi lyen mér ték ben

tá mo gat ja vagy ássa alá a hosszú távú elõ nyök biz to sí tá sát. A hang súlyt a kör nye zet vé del mi szem pont ból fenn tart ha tó
fej lõ dés re kell fek tet ni.

6.7. In téz mé nyi és ve ze tõi ka pa ci tás
A he lyi in téz mé nyi és ve ze tõi ka pa ci tás lét fon tos sá gú sze re pet ját szik a pro jekt ha té kony sá gá nak és fenn tart ha tó sá gá -

nak biz to sí tá sa szem pont já ból. Eb ben a pont ban ki kell fej te ni, hogy a vég re haj tó szer ve ze tek, il let ve a he lyi in téz mé -
nyek mennyi re ké pe sek és haj lan dó ak a pro jekt vég re haj tá sá ra, il let ve an nak fenn tar tá sá ra a do nor tá mo ga tás meg szûn te
után is.

6.8. Gaz da sá gi és pénz ügyi meg va ló sít ha tó ság
El en ged he tet len a pro jekt meg va ló sí tá sa után a gaz da sá gi és pénz ügyi fenn tart ha tó ság, va la mint a hoz zá adott ér ték

ked vez mé nye zet tek kö zöt ti meg osz lá sá nak re á lis elõ re jel zé se. Fi gyel met kell for dí ta ni arra, hogy a part ner szer ve zet,
 illetve in téz mény haj lan dó-e be ru ház ni a pro jekt cél ki tû zé se i nek meg va ló sí tá sá ba.

6.9. Kül sõ for rá sok be vo ná sá nak le he tõ sé ge
A tá mo ga tás cél ja fenn tart ha tó és költ ség-ha té kony prog ra mok meg va ló sí tá sá nak ösz tön zé se, így po zi tív el bí rá lás alá

esik, ha a pá lyá zó ké pes fel mu tat ni konk rét ered mé nye ket, vagy leg alább po ten ci á lis le he tõ sé get a ter ve zett prog ram
foly ta tá sá nak, ki egé szí té sé nek, vagy ki bõ ví té sé nek kül sõ (nem a ma gyar ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl szár ma zó) for -
rás ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá ra. Eb ben a pont ban be kell mu tat ni, hogy a pá lyá zó mi lyen le he tõ sé get lát kül sõ for rá sok
be vo ná sá ra és mi lyen konk rét lé pé se ket ter vez azok meg szer zé se ér de ké ben.

7. Csa to lan dó do ku men tu mok

7.1. A pro jekt lo gi kai ke ret mát ri xa
Egy ol da las táb lá zat az át fo gó cél ki tû zé sek, konk rét cé lok, ered mé nyek, te vé keny sé gek és rá for dí tá sok kö zöt ti fõbb

lo gi kai kap cso la tok ról és ok-oko za ti össze füg gé sek rõl, meg ad va az el len õr zés re szol gá ló mu ta tó kat, a mu ta tók for rá sa it, 
a leg fon to sabb koc ká za ti té nye zõ ket és fel té te le zé se ket.

Be avat ko zá si lo gi ka
Ob jek tív mó don
mér he tõ mu ta tók

A mu ta tók for rá sai
Fel té te le zé sek

és koc ká za ti té nye zõk

Át fo gó célkitûzések

A pro jekt köz vet len
célja

Eredmények

Tevékenységek

A lo gi kai ke ret mód szer (LO Gi cal FRA ME work) se gít tisz táz ni a pro jekt cél ját és lét jo go sult sá gát; vi lá go san meg ha -
tá roz ni a pro jekt ele me it; az elõ ké szí tés ko rai sza ka szá ban ele mez ni a pro jekt kör nye ze tét; meg ha tá roz ni, ho gyan mér he -
tõ a pro jekt elõ re ha la dá sa, a cé lok el éré se. A lo gi kai ke ret mát rix össze von tan tar tal maz za a pro jekt cél ja it, a hoz zá ren delt 
mu ta tó kat, a meg va ló sí tás koc ká za ta it, a szük sé ges erõ for rá so kat és a le het sé ges ered mé nye ket, azaz a tel jes pro jek tet
egy ol dal ban.

A Be avat ko zá si lo gi ka az aláb bi struk tú rát kö ve ti:
a) Át fo gó cél ki tû zé sek – a ked vez mé nye zet tek szá má ra ér vé nye sü lõ hosszú távú ha tá sok, ame lyek hez ma gá nak a

pro jekt nek (a töb bi pro jekt mel lett) hoz zá kell já rul nia a ki tû zött ø
b) Konk rét cé lok kal – ame lyek a pro jekt konk rét (azon na li és kö zép tá vú) cél jai, tel je sü lé sük ese tén a cél cso por tok

szá má ra fenn tart ha tó elõ nyök kel/ész lel he tõ ha tá sok kal jár nak, és ame lye ket az ø
c) Ered mé nyek – ré vén kell el ér ni, ame lyek a vég re haj tott ø
d) Te vé keny sé gek – el vég zé se ál tal jön nek lét re.
A má so dik és a har ma dik osz lop ban a pro jekt kü lön bö zõ szint je i re vo nat ko zó an meg kell adni az ob jek tív mó don iga -

zol ha tó mu ta tó kat és az el len õr zés for rá sa it és esz kö ze it. Az át fo gó cél ki tû zé se ket, a konk rét cé lo kat és az ered mé nye ket
a gya kor lat ban mér he tõ mó don kell ki fe jez ni (pl. mennyi ség és mi nõ ség, cél cso port, idõ és hely), és a meg va ló sí tá si sza -
kasz ban a pro jekt igé nye i hez kell iga zí ta ni, hogy le he tõ vé vál jon a ha té kony el len õr zés. Az el len õr zés for rá sai és esz kö -
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zei olyan do ku men tu mok, be szá mo lók és más in for má ci ós for rá sok, ame lyek le he tõ vé te szik a tény le ges elõ re ha la dás
össze mé ré sét a ter ve zett ered mé nyek kel és cé lok kal.

A fel té te le zé sek (és koc ká za ti té nye zõk) osz lop ban meg kell adni azo kat a kül sõ té nye zõ ket, ame lyek a pro jek ten kí -
vül es nek, de lét fon tos sá gú ak a te vé keny sé gek el vég zé sé hez és a konk rét cé lok, ered mé nyek és várt ha tá sok el éré sé hez.
A fel té te le zé se ket úgy kell meg fo gal maz ni, mint az ide á lis kül sõ kör nye zet és hely zet le írá sát, le he tõ vé téve meg lé tük
ob jek tív el len õr zé sét is. A koc ká za tok azok a ne ga tív kül sõ té nye zõk, ame lyek ve szé lyez tet he tik a pro jekt elõ re ha la dá sát 
és si ke rét.

7.2. A pá lyá zó Af ga nisz tán ban mû kö dõ part ner szer ve ze té nek – ha van ilyen – nyi lat ko za ta vagy Af ga nisz tán il le té -
kes szer vé nek – amennyi ben szük sé ges – nyi lat ko za ta

A do ku men tum nak meg kell erõ sí te nie, hogy
a) a part ner szer ve zet vagy il le té kes szerv egyet ért a pro jekt tel, illetve tá mo gat ja a pro jek tet;
b) a pro jekt él ve zi a he lyi ve ze tés vagy  he lyi kö zös ség tá mo ga tá sát;
c) a pro jekt hez vá sá rolt esz kö zö ket, be ren de zé se ket – ha szük ség van ilye nek re – a meg va ló sí tás után a part ner szer -

ve zet vagy il le té kes szerv át ve szi és ren del te tés sze rû en mû köd te ti;
d) az el len õr zést és ér té ke lést vég zõ szer vek szá má ra le he tõ vé te szik és elõ se gí tik a pro jekt elõ re ha la dá sá nak és meg -

va ló sí tá sá nak el len õr zé sét.
A jól mû kö dõ part ner sé gek rend kí vül fon to sak a pro jekt si ke ré hez. Part ner ség alatt a pá lyá zó szer ve zet, va la mint an -

nak ha zai és kül föl di part ne rei kö zött fenn ál ló olyan kap cso lat ér ten dõ, amely az összes érin tett fél elõ nyé re szol gál. A
pro jek tek egyik alap ve tõ cél ja a ka pa ci tás épí tés. A ka pa ci tás épí tés az egyén, a szer ve zet, az ága zat vagy egy na gyobb
rend szer tel je sít mé nyé nek ja ví tá sá ra szol gá ló stra té gi á kat és mód sze re ket fog lal ja ma gá ba.

7.3. A pro jekt rész le tes, té te les költ ség ve té se
A rész le tes költ ség ve tés nek leg alább az aláb bi fõ költ ség ve té si so ro kat kell tar tal maz nia:
a) pro jekt sze mély zet (ve ze tés, ta nács adók, ha zai és he lyi szak ér tõk);
b) ki kül de té si költ sé gek (re pü lõ jegy, he lyi köz le ke dés, szál lás, na pi díj);
c) a pro jekt hez köz vet le nül kap cso ló dó do lo gi költ sé gek
 – ok ta tás do lo gi költ sé gei,
 – bel föl di köz le ke dé si költ sé gek,
 – anya gok, kész le tek, pos ta, fény má so lás, sok szo ro sí tás stb.,
 – be ren de zé sek (szá mí tó gép, szoft ver, ok ta tá si se géd esz kö zök);
d) mû kö dé si és ad mi niszt rá ci ós költ sé gek.
A tá mo ga tá si összeg bõl fi nan szí ro zott be szer zé se ket ér ték ha tár tól füg gõ en a min den kor ha tá lyos köz be szer zé si tör -

vény nek meg fe le lõ en kell meg va ló sí ta ni. A légi és vas úti köz le ke dés költ sé gei ki zá ró lag tu ris ta (il let ve 2. osz tály) díj -
sza bá son tá mo gat ha tó ak.

Kül sõ szak ér tõ dí ja zá sa – a pro jekt jel le gé tõl, il let ve a szak ér tõi te vé keny ség tõl füg gõ en – leg fel jebb net tó
50 000 HUF/szak ér tõ/nap ér ték ben tá mo gat ha tó, il let ve sa ját for rás ként tör té nõ el szá mo lás ese tén ilyen összeg ben
 elszámolható.

A fel me rü lõ költ sé ge ket szám lá val kell iga zol ni. Az egyes költ ség ve té si té te lek ben fel kell tün tet ni a net tó ki adást,
a fi ze ten dõ, a vissza igé nyel he tõ, és a vissza nem igé nyel he tõ ÁFÁ-t, va la mint a brut tó ki adást.

A költ ség ve tést a 4. szá mú mel lék letben ta lál ha tó táb lá zat nak meg fe le lõ en kell ki töl te ni.
Elõ leg igény lé se ese tén an nak pon tos össze gét a té te les költ ség ve tés ben, rész le tes in do ko lá sát pe dig a költ ség ve tés -

hez kü lön la pon csa tol ni kell.

7.4. Rész le tes in for má ci ók a pá lyá zó ról, re fe ren cia lis ta
Rész le tes in for má ci ó kat a pá lyá zók ról az 5. és 6. szá mú mel lék let ben kell meg ad ni. A re fe ren cia lis tá ban a pá lyá zó nak

in for má ci ót kell szol gál tat nia az elõ zõ két év ben (2006, 2007) meg va ló sí tott pro jek tek rõl (a pro jekt címe, rö vid is mer te -
té se, meg va ló sí tás he lye, pro jekt idõ tar ta ma, a tá mo ga tó és a kap cso lat tar tó neve).

7.5. A pá lyá zó pro jekt ve ze tõ jé nek szak mai ön élet raj za

7.6. Mû sza ki spe ci fi ká ci ók
A pá lyá zat ban meg kell adni a mû sza ki be ren de zé sek rész le tes mû sza ki spe ci fi ká ci ó ját, a li cenc fel té te le ket, a tu laj -

don jo go kat stb.

7.7. Ok ta tá si prog ra mok
A ter ve zett pro jek tek meg va ló sí tá sá hoz kö tõ dõ tan fo lya mok, sze mi ná ri u mok, kép zé sek tar tal mát és váz la tát kell

 ismertetni.
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4. szá mú mel lék let

Sor szám

Az el lá tan dó fel ada tok ütem ter vi egy sé gen kén ti
rész le te zé se

A fel adat el vég zé sé hez szük sé ges köz vet len költ sé gek rész le te zé se

9. oszlop ból
az igé nyelt

KüM
tá mo ga tás
össze ge

9. osz lop ból
a sa ját

hoz zá já ru lás
össze ge

9. osz lop ból
part ner

 hozzájárulásaIdõ tar ta ma

(-tól-ig)

Prog ram
sza kasz

meg je lö lé se

Konk rét
te en dõk
rész le tes

fel so ro lá sa

Mun ka kör/
szol gál ta tás

meg ne ve zé se

Fel ada tok hoz
ren del he tõ

idõ szük ség -
let, (egyéb
mér he tõ)

mennyi sé gi
egy ség

Fel me rü lõ
ki adá sok
költ ség-

ne men kén ti
meg ne ve zé se

Fel me rü lõ
ki adá sok
költ ség-

ne men be lü li
rész le te zé se

Mennyi sé gi
egy ség re jutó

ter ve zett
díja/ára

Összes
költ sé ge

(5×8)

8. osz lop ból
az ÁFA
össze ge
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5. szá mú mel lék let

Pályázati ûrlap

A pá lyá zó szer ve zet

Tel jes név:
Rö vid név (be tû szó stb.):
Szék hely, pon tos címe (ir.szám, te le pü lés, utca, hsz.):
Nyil ván tar tás ba vé telt el ren de lõ/be jegy zõ bí ró ság:
Nyil ván tar tás ba vé tel szá ma/Cég jegy zék szám:
Adó szám:
TB fo lyó szám la szá ma:
KSH szám:
Te le fon szám: Fax:
E-ma il cím:

A pá lyá zó szer ve zet bank i ada tai

Szám la ve ze tõ bank meg ne ve zé se:
A bank címe:
A pá lyá zó bank szám la szá ma:

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

Igen            Nem 

Ha igen, ak kor a Kül ügy mi nisz té ri um me lyik szer ve ze ti egy sé gé tõl, mi kor, mi lyen prog ram ra, mek ko ra összeg re pá -
lyáz tak, mek ko ra össze get nyer tek?

KÜM szer ve ze ti
egy ség

(elõ irány zat
meg ne ve zé se)

Év
Prog ram

meg ne ve zé se

Meg pá lyá zott összeg
(HUF)

El nyert tá mo ga tá si összeg
(HUF)

net tó brut tó net tó brut tó

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

Igen            Nem 

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

Szer ve zet Év
Prog ram

meg ne ve zé se

Meg pá lyá zott összeg
USD (HUF)

El nyert tá mo ga tá si összeg
USD (HUF)

net tó brut tó net tó brut tó
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6. szá mú mel lék let

Pá lyá zói nyi lat ko zat

Alul írott ................................., mint a ............................ pá lyá zó kép vi se lõ je ki je len tem, 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, va ló di ak 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 il le 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 ál ta lá nos for gal mi adó (áfa) le vo ná sá ra vagy vissza igény lé sé re jo go sult/nem jo go sult.*

4. A pá lyá zó hoz zá já rul, hogy a köz tar to zá sok – az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a to váb bi ak -
ban: Áht.) 13/A. § (4) be kez dé sé ben és az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
(a to váb bi ak ban: Ámr.) 92. § (4) be kez dé sé ben fog lal tak sze rin ti – fi gye lem mel kí sé ré se cél já ból a ne vét (meg ne ve zé -
sét), a szék he lyét (lak he lyét), 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 Kincs tár, il let ve a Kül ügy mi nisz té ri um fel hasz nál ja a le járt köz tar to zá sok tel je sí té se, il le tõ -
leg az adós ság be kö vet ke zé se té nyé nek és össze gé nek meg is me ré sé hez, a pá lyá zó to váb bá hoz zá já rul, az Áht. 13/A. §
(4) be kez dé sé ben fog lal tak al kal ma zá sá hoz.

5. A pá lyá zó az Ámr. 83. §-ának (2) be kez dés j) pont já ban meg ha tá ro zot tak sze rint hoz zá já rul ah hoz, hogy a Kincs tár 
ál tal min den kor mû köd te tett mo ni tor ing rend szer hez hoz zá fé ré si le he tõ sé get biz to sít has son a jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott jo go sul tak, va la mint az Ál la mi Szám ve võ szék, a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal és a Pénz ügy mi nisz té ri um szá -
má ra.

6. A pá lyá zó tu do má sul ve szi, hogy le járt ese dé kes sé gû, meg nem fi ze tett köz tar to zás ese tén a pá lyá zót a köz tar to zás
meg fi ze té sé ig a tá mo ga tás nem il le ti meg, az ese dé kes tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sa fel füg gesz tés re ke rül, il let ve az Áht.
13/A. §-ának (6) be kez dé se alap ján az ese dé kes tá mo ga tás a köz tar to zá sok meg fi ze té se ér de ké ben – a tá mo ga tás el le né -
ben vál lalt kö te le zett sé ge ket nem érin tõ mó don – vissza tar tás ra ke rül.

7. 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. A pá lyá zó tu do má sul ve szi, hogy ha la dék ta lan, írás be li be je len té si kö te le zett sé ge van
a pá lyá zat el bí rá lá sá ig, il let ve a tá mo ga tá si szer zõ dés le jár tá ig, ha a pá lyá zó el len vég el szá mo lá si, csõd-, fel szá mo lá si
 eljárás 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.

8. A pá lyá zó hoz zá já rul – az Áht. 15/A. §-ában fog lal tak kal össz hang ban – az ada tai fel hasz ná lá sá hoz.

9. 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.

10. A pá lyá zó a je len pá lyá zat tár gyá nak vo nat ko zá sá ban más pá lyá za ton részt vett/nem vett részt*, il let ve más ál la mi
és egyéb tá mo ga tást igény be vesz/nem vesz igény be.*

(Rész vé tel, il let ve igény be vé tel ese tén a pá lyá zat, il let ve a tá mo ga tás kü lön nyi lat ko zat ban tör té nõ rö vid is mer te té se
szük sé ges.)

11. 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 Külügyminisz -
térium, 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.

12. A pá lyá zó fel ha tal maz za a Kül ügy mi nisz té ri u mot a Kül ügy mi nisz té ri um fe je zet nél az egyes fe je ze ti ke ze lé sû
 elõirányzatok fel hasz ná lá sá nak sza bá lya i ról szó ló 1/2008. (III. 21.) KüM ren de let 11. §-ában fog lalt ada tok nyilván -
tartására.

* A meg fe le lõ rész alá hú zan dó!
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13. A pá lyá zó meg fe lel a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok Áht. 15. §-ának (7) és (9) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö -
ve tel mé nye i nek.

14. A pá lyá zó fel ha tal maz za a Kül ügy mi nisz té ri u mot azon na li be sze dé si el já rás al kal ma zá sá ra.

Kelt: ....................., 2008. .................................

......................................................................................
(a pá lyá zó kép vi se lõ jé nek cég sze rû alá írá sa)

7. szá mú mel lék let

NYILATKOZAT
a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá ról szó ló 2007. évi CLXXXI. tör vény sze rin ti

össze fér he tet len ség, il let ve érin tett ség fenn ál lá sá ról vagy hi á nyá ról

A Pá lyá zó neve:

Ter mé sze tes sze mély lak cí me:
Szü le té si he lye, ide je:

Gaz da sá gi tár sa ság ese tén szék he lye:
Cég jegy zék szá ma:
Adó szá ma:
Kép vi se lõ jé nek neve:

Egyéb szer ve zet ese tén szék he lye:
Kép vi se lõ jé nek neve:
Nyil ván tar tás ba vé te li ok irat szá ma:
Nyil ván tar tás ba vevõ szerv meg ne ve zé se:

———————————————————————————————————————————————

Ki je len tem, hogy sze mé lyem mel, il let ve a pá lyá zó ként meg je lölt szer ve zet tel szem ben a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo -
ga tá sok át lát ha tó sá gá ról szó ló 2007. évi CLXXXI. tör vény (Knyt.)

– 6. § (1) be kez dé se sze rin ti össze fér he tet len ség
   1. nem áll fenn vagy       
   2. fenn áll az ... pont alap ján

– 8. § (1) be kez dé se sze rin ti érin tett ség
   1. nem áll fenn vagy       
   2. fenn áll az ... pont alap ján

Az össze fér he tet len ség vagy az érin tett ség alap já ul szol gá ló kö rül mény le írá sa: 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Ki je len tem, hogy az össze fér he tet len ség meg szün te té sé re az aláb bi ak sze rint in téz ked tem:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
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Ki je len tem, hogy az érin tett ség köz zé té te lét kü lön ûr lap csa to lá sá val kez de mé nyez tem.

Kelt:

Alá írás/Cég sze rû alá írás

8. szá mú mel lék let

KÖZZÉTÉTELI  KÉRELEM
a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá ról szó ló 2007. évi CLXXXI. tör vény 8. § (1) be kez dés

sze rin ti érin tett sé gé rõl

A Pá lyá zó neve:

Ter mé sze tes sze mély lak cí me:
Szü le té si he lye, ide je: 

Gaz da sá gi tár sa ság ese tén szék he lye:
Cég jegy zék szá ma:
Adó szá ma:
Kép vi se lõ jé nek neve:

Egyéb szer ve zet ese tén szék he lye:
Kép vi se lõ jé nek neve:
Nyil ván tar tás ba vé te li ok irat szá ma:
Nyil ván tar tás ba vevõ szerv meg ne ve zé se:

———————————————————————————————————————————————

Ki je len tem, hogy a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá ról szó ló 2007. évi CLXXXI. tör vény 8. § (1) be -
kez dés sze rin ti érin tett ség sze mé lyem mel, il let ve a pá lyá zó ként meg je lölt szer ve zet tel szem ben fenn áll, mert

a) A pá lyá za ti el já rás ban dön tés-elõ ké szí tõ ként köz re mû kö dõ vagy dön tés ho zó szerv nél mun ka vég zés re irá nyu ló
jog vi szony ban ál lok, de a tör vény ér tel mé ben nem mi nõ sü lök dön tés-elõ ké szí tõ nek vagy dön tés ho zó nak. (Ki zá ró lag
ter mé sze tes sze mély pá lyá zó ese tén!)

In dok lás:
Mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban ál lok az aláb bi szer ve zet tel (a szer ve zet neve, szék he lye be íran dó):

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

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

b) Nem ki zárt köz jo gi tiszt ség vi se lõ va gyok. (Ki zá ró lag ter mé sze tes sze mély pá lyá zó ese tén!)

In dok lás:
Az aláb bi ak ban fel so rolt tiszt sé gek va la me lyi ké vel ren del ke zem (a kí vánt rész alá hú zan dó):
köz tár sa sá gi el nök, Or szág gyû lés ál tal vá lasz tott vagy a köz tár sa sá gi el nök ál tal ki ne ve zett tiszt ség vi se lõ, or szág gyû -

lé si és az eu ró pai par la men ti kép vi se lõ, pol gár mes ter, al pol gár mes ter, fõ pol gár mes ter, fõ pol gár mes ter-he lyet tes, he lyi
ön kor mány za ti kép vi se lõ, he lyi ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te bi zott sá gá nak tag ja, köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv
– a 2. § (1) be kez dés d) pont alá nem tar to zó – ve ze tõ je és he lyet te sei, re gi o ná lis fej lesz té si ta nács tag ja

c) Az a)–b) pont alá tar to zó sze mély kö ze li hoz zá tar to zó ja va gyok. (Ki zá ró lag ter mé sze tes sze mély pá lyá zó ese tén!)

In dok lás:
Kö ze li hoz zá tar to zóm pá lyá za ti el já rás ban dön tés-elõ ké szí tõ ként köz re mû kö dõ, vagy dön tés ho zó szerv nél mun ka -

vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban áll, de a tör vény ér tel mé ben nem mi nõ sül dön tés-elõ ké szí tõ nek vagy dön tés ho zó nak.
Kö ze li hoz zá tar to zóm nem ki zárt köz jo gi tiszt ség vi se lõ. (A kí vánt rész alá hú zan dó!)
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A kö ze li hoz zá tar to zói kap cso lat meg je lö lé se (a kí vánt rész alá hú zan dó):

há zas társ, egye nes ág be li ro kon, örök be fo ga dott, mos to ha- és ne velt gyer mek, örök be fo ga dó-, mos to ha- és nevelõ -
szülõ, test vér

d) A pá lyá zó ként meg je lölt szer ve zet olyan gaz da sá gi tár sa ság, amely az a)–c) pont ban meg je lölt sze mély tu laj do ná -
ban áll. (Ki zá ró lag gaz da sá gi tár sa ság pá lyá zó ese tén!)

In dok lás:

Az érin tett tu laj do nos. Szer ve zet meg ne ve zé se, amellyel mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban áll (a szer ve zet neve, 
szék he lye be íran dó):

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

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

Köz jo gi tiszt sé gé nek meg je lö lé se (a tiszt ség be íran dó):

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

A kö ze li hoz zá tar to zói kap cso lat meg je lö lé se (a kí vánt rész alá hú zan dó):

há zas társ, egye nes ág be li ro kon, örök be fo ga dott, mos to ha- és ne velt gyer mek, örök be fo ga dó-, mos to ha- és nevelõ -
szülõ, test vér

e) A pá lyá zó ként meg je lölt gaz da sá gi tár sa ság, ala pít vány, tár sa dal mi szer ve zet, egy ház vagy szak szer ve zet tekin -
tetében az érin tett ség fenn áll, mert

• ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je,

• az ala pít vány ke ze lõ szer vé nek, szer ve ze té nek tag ja, tiszt ség vi se lõ je,

• vagy tár sa dal mi szer ve zet ügy in té zõ, vagy kép vi se le ti szer vé nek tag ja

a pá lyá za ti el já rás ban dön tés-elõ ké szí tõ ként köz re mû kö dõ szerv nél, vagy dön tést hozó szerv nél mun ka vég zés re irá -
nyuló jog vi szony ban álló sze mély, nem ki zárt köz jo gi tiszt ség vi se lõ, vagy e sze mé lyek kö ze li hoz zá tar to zó ja

In do ko lás:

Az érin tett sé get meg ala po zó sze mély tár sa ság ban be töl tött po zí ci ó ja (a po zí ció be íran dó):

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

A szer ve zet meg ne ve zé se, amellyel mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban áll (a szer ve zet neve, szék he lye
 beírandó):

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

Köz jo gi tiszt ség meg je lö lé se (a kí vánt rész alá hú zan dó):

köz tár sa sá gi el nök, Or szág gyû lés ál tal vá lasz tott vagy a köz tár sa sá gi el nök ál tal ki ne ve zett tiszt ség vi se lõ, or szág gyû -
lé si és az eu ró pai par la men ti kép vi se lõ, pol gár mes ter, al pol gár mes ter, fõ pol gár mes ter, fõ pol gár mes ter-he lyet tes, he lyi
ön kor mány za ti kép vi se lõ, he lyi ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te bi zott sá gá nak tag ja, köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv
– a 2. § (1) be kez dés d) pont alá nem tar to zó – ve ze tõ je és he lyet te sei, re gi o ná lis fej lesz té si ta nács tag ja

A kö ze li hoz zá tar to zói kap cso lat meg je lö lé se (a kí vánt rész alá hú zan dó):

há zas társ, egye nes ág be li ro kon, örök be fo ga dott, mos to ha- és ne velt gyer mek, örök be fo ga dó-, mos to ha- és nevelõ -
szülõ, test vér

Ki je len tem, hogy a fen ti nyi lat ko zat ki töl té sé vel ele get tet tem a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá ról
szó ló 2007. évi CLXXXI. tör vény ren del ke zé se i nek az érin tett sé ge met il le tõ en. A nyi lat ko zat ban sze rep lõ ada tok a
 valóságnak min den ben meg fe lel nek.

Kelt:

Alá írás/Cég sze rû alá írás
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9. szá mú mel lék let

FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK
a bagh la ni Tar to má nyi Új já épí té si Cso port ke re té ben

2008–2009-ben

A kor mány 2006 jú ni u sá ban dön tött a ma gyar ve ze té sû tar to má nyi új já épí té si cso port lé te sí té sé rõl, en nek meg fe le lõ en 
2006. ok tó ber 1-jé tõl át vet tük Hol lan di á tól az észak-af ga nisz tá ni, Pol-e Kum ri köz pon tú Bagh lan tar to má nyi PRT ve ze -
té sét. A ma gyar PRT 2007 áp ri li sá ban el ér te tel jes mû ve le ti ké pes sé gét, a for rá sok ren del ke zés re ál lá sá nak köszönhe -
tõen meg in dul hat tak a fej lesz té si pro jek tek is, ez ál tal hoz zá já ru lá sunk Af ga nisz tán fej lesz té sé hez mi nõ sé gi leg új szint re
emel ke dett.

Az af ga nisz tá ni Tar to má nyi Új já épí té si Cso port (PRT) ve ze té se össze tett misszió, hi szen kom plex ci vil-ka to nai fel -
adat rend szert egye sít, és noha köz vet len kap cso lat nem min dig ala kul ki a fej lesz té si és a ka to nai fel ada tok kö zött, köz -
ve tett mó don még is köl csö nös füg gés ben van nak egy más sal. Tar tós fej lõ dést és ez ál tal biz ton sá gos és sta bil kör nye ze tet
hosszú tá von csak a tár sa da lom tel jes és fel té tel nél kü li el fo ga dott sá gát él ve zõ ci vil fej lesz té sek kel le het el ér ni. Je len leg
még két ség te le nül szük sé ges a bi za lom épí tést cél zó pro jek tek tá mo ga tá sa, de a hang súly nak fo ko za to san át kell he lye -
zõd nie a kö zös sé gek tény le ges fej lõ dé sét szol gá ló hosszú távú prog ra mok ra.

Af ga nisz tán és Bagh lan tar to mány hely ze te, fej lesz té si te vei

A több év ti ze des há bo rús konf lik tu sok és bel sõ vi szá lyok Af ga nisz tánt a vi lág leg sze gé nyebb or szá gai közé so dor ták
és a nem ki elé gí tõ ál ta lá nos biz ton sá gi hely zet, az em ber i jogi hi á nyos sá gok, il let ve a köz igaz ga tás kez det le ges sé ge ko -
moly aka dá lyo kat ál lí tott az or szág fej lõ dé sé nek út já ba. Az Af ga nisz tán észa ki ré szén el te rü lõ Bagh lan tar to mány la kos -
sá gá nak be csült szá ma 900 000 fõ (mely a no mád nép cso por tok miatt a va ló ság ban fel te he tõ en jó val ma ga sabb). A tar to -
mány et ni ka i lag igen szí nes ké pet mu tat, a te rü le ten jel lem zõ en a pash tu, ta dzsik, üz bég, ha za ra és türk mén nép cso por tok 
ta lál ha tók meg. Bagh lan tar to mány a gaz da gabb, ter mé sze ti adott sá ga it te kint ve a ked ve zõbb hely zet ben lévõ af gán te rü -
le tek közé tar to zik. Az or szá got súj tó há bo rús és bel sõ konf lik tu sok a tar to mányt sem kí mél ték, a la kos ság kül föld re,
vagy más tar to má nyok ba me ne kült, az alap ve tõ inf ra struk tú ra, il let ve az egy kor mû kö dõ bá nyák, üze mek rész ben vagy
egész ben meg sem mi sül tek. A meg nö ve ke dett mun ka nél kü li ség, az ener gia és nyers anyag hi ány, va la mint a nõk ki lá tás -
ta lan tár sa dal mi hely ze te sú lyos sze gény ség be ta szí tot ta a la kos sá got. A hely zet a ta li bán ha ta lom 2001. évi össze om lá sa
után kez dett ja vul ni, ami kor a me ne kül tek tö me gé vel tér tek vissza lak he lye ik re és a nem zet kö zi do nor kö zös ség össze -
fogása nyo mán meg kez dõ dött az or szág sta bi li zá lá sa és talp ra ál lí tá sa.

A do nor kö zös ség fej lesz té si kon cep ci ó já nak alap ját a nem zet kö zi kö zös ség és Af ga nisz tán kö zött 2006 ja nu ár já ban
Lon don ban lét re jött meg ál la po dás (Afg ha nis tan Com pact) ké pe zi. Az öt évre szó ló kon cep ció ki je löl te az or szág át ala -
ku lá sá nak és fej lesz té sé nek irá nyát, va la mint meg ha tá roz ta az alap ve tõ cé lo kat a biz ton ság, a kor mány zás, a jog biz ton -
ság, az em ber i jo gok, a gaz da sá gi és szo ci á lis fej lesz té sek, to váb bá a ká bí tó szer el le ni küz de lem te rü le tén. Ezt kö ve tõ en
az af gán kor mány zat el kezd te ki dol goz ni az egész or szág ra vo nat ko zó fej lesz té si stra té gi á ját (In te rim – Afg ha nis tan Na -
ti o nal De ve lop ment Stra tegy, I-ANDS), mely je len leg át me ne ti stá di um ban van. A do ku men tum szek to ron kén ti bon tás -
ban tar tal maz za azo kat a fõbb pri o ri tá so kat és cé lo kat, ame lyek men tén az af gán ál lam a nem zet kö zi kö zös ség se gít sé gé -
re tá masz kod va mun ká ját vé gez ni kí ván ja. A fris sí tett és vég le ges nem ze ti stra té gia vár ha tó an 2008 ta va szán ké szül el.

Az át me ne ti stra té gi á ra tá masz kod va ké szül tek el a tar to má nyi fej lesz té si ter vek (PDP), ame lyek tar tal maz zák a szük -
sé ges nek vélt fej lesz té se ket a ter ve zett költ sé gek fel tün te té sé vel. Bagh lan tar to mány ese té ben ez a terv azon ban in kább
kí ván ság lis tá ra em lé kez tet, sem mint a fej lesz té si ter vek meg ala po zá sát szol gá ló do ku men tum ra.

Bagh lan tar to mány ban több NGO is fog lal ko zik a nem ze ti szo li da ri tá si prog ram (NSP) meg va ló sí tá sán, to váb bá több
ál la mi be ru há zás ra is sor ke rült a PRR (Pri o rity Re form and Rest ruc tu ring) és az ASP (Afg han Sta bi li sa ti on Pro gram me)
ke re té ben. A prog ra mok ha té kony sá gát és si ke rét azon ban hát rál tat ják bi zo nyos át fe dé sek és fél re ér té sek, ame lyek leg -
in kább a fej lesz tés ben részt ve võ sze rep lõk kö zöt ti ko or di ná ció hi á nyá ból fa kad nak.

Bagh lan tar to mány tár sa dal mi és gaz da sá gi fej lett sé gé re néz ve kor lá to zott mennyi sé gû meg bíz ha tó in for má ció áll
ren del ke zés re, így alap ve tõ en a PRT, il let ve az an nak ke re tei kö zött te vé keny ke dõ po li ti kai ta nács adó (POLAD), a hely -
szí nen dol go zó ci vil szer ve ze tek (NGO-k) mun ka tár sa i nak ta pasz ta la ta i ra, elem zé se i re le het tá masz kod ni. Af ga nisz tán
egé szé rõl ké szül tek ta nul má nyok, így pl. a „Vi si on 2020 – Afg ha nis tan Mil le ni um De ve lop ment Go als Re port 2005”, az
„Afg ha nis tan Hu man De ve lop ment Re port 2007” vagy a Vi lág bank je len té sei, ame lyek ugyan csak tám pon tot ad tak a
fõbb fej lesz té si irá nyok és pri o ri tá sok meg ha tá ro zá sá hoz, il let ve ada tok kal szol gál tak a ter vek alá tá masz tá sá hoz.

A af ga nisz tá ni PRT je len do ku men tum ban le fek te tett fej lesz té si irány vo na lai ál tal meg erõ sí tést kap nak azok az el vek
és pri o ri tá sok, ame lyek rõl a kor mány jó val a PRT-te vé keny ség meg kez dé se elõtt még 2001 jú li u sá ban ho zott irány mu ta -
tó ha tá ro za tot. En nek alap ján az af ga nisz tá ni fej lesz té si együtt mû kö dés ben is nagy fi gye lem jut a „he lyes kor mány zás -
hoz”, a mun ka hely te rem tés hez, az ok ta tás hoz, az ál ta lá nos élet kö rül mé nyek ja ví tá sá hoz kap cso ló dó tá mo ga tá sok nak.
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Eze ken túl me nõ en hoz zá já ru lást je len te nek azok a prog ra mok is, ame lyek 2007 so rán a tár cák gon do zá sá ban meg va ló sí -
tás ra ke rül tek, il let ve ame lyek vég re haj tá sa fo lya mat ban van.

Fej lesz té si cél:

Az af ga nisz tá ni de mok ra ti kus ál lam épí tés, így a fej lesz té si tö rek vé sek si ke ré nek kul csa a gaz da sá gi, tár sa dal mi és
élet vi szo nyok ja ví tá sa. Az or szág nem lesz ké pes talp ra áll ni egé szen ad dig, amíg az ott élõ em be rek nem ké pe sek vál toz -
tat ni sa ját és kör nye ze tük hely ze tén. A nem zet kö zi kö zös ség, így Ma gyar or szág fel ada ta is az, hogy a tár sa da lom ön -
fenn tar tó ké pes sé gé nek nö ve lé sé vel, il let ve a mi ni má li san szük sé ges inf ra struk tu rá lis és in téz mé nyi ke re tek biz to sí tá sá -
val ké pes sé te gye az af gán tár sa dal mat arra, hogy ön ma gán se gít hes sen és ez ál tal élet szín vo na lát ma ga sabb szint re emel -
je. Mind eze ket fi gye lem be véve, az or szág és azon be lül Bagh lan tar to mány je len le gi hely ze té nek elem zé se alap ján
meg ha tá ro zott fej lesz té si cé lunk:

– a sze gény ség csök ken té se hosszú tá von is fenn tart ha tó mó don,
  • az ál ta lá nos élet kö rül mé nyek ja ví tá sá val,
  • meg él he té si le he tõ sé gek meg te rem té sé hez való se gít ség nyúj tás sal,
  • fel nö vek võ ge ne rá ció szá má ra pers pek tí va biz to sí tá sá val (az ok ta tás fej lesz té se ré vén);
– de mok ra ti zá ló dá si fo lya mat elõ se gí té se a „he lyes kor mány zás”, az em ber i jo gok és a nõk tár sa dal mi hely ze té nek

elõ moz dí tá sá val, a he lyi tár sa dal mi és val lá si elõ írá sok és nor mák leg tel je sebb körû fi gye lem be vé te lé vel.
A fej lesz té si cé lok tel je sü lé sé tõl elv árt köz ve tett ered mény a tar to mány bé ké jé nek és sta bi li tá sá nak biz to sí tá sa és

fenn tar tá sa.

Fej lesz té si alap el vek:

A fej lesz té si cé lok el éré se ér de ké ben vég zett te vé keny sé gek ter ve zé sé nél és vég re haj tá sá nál az aláb bi alap el vek
 figyelembevétele szük sé ges:

– fenn tart ha tó ság
A fej lesz té si tö rek vé sek ered mé nyes sé gé nek egyik leg fon to sabb fok mé rõ je, hogy a prog ra mok, il let ve a kí vánt fej -

lesz té sek ké pe sek-e hosszú tá von kül sõ se gít ség nél kül is fenn ma rad ni. A prog ra mo kat úgy kell te hát ki ala kí ta ni, hogy a
tá mo ga tás meg szû né sét kö ve tõ en is érez he tõ, fenn tart ha tó ha tás sal bír ja nak.

– „ow ners hip”
Pri o ri tást kell biz to sí ta ni az „alul ról” jövõ, he lyi kö zös sé gek tõl szár ma zó kez de mé nye zé se ken ala pu ló fej lesz té sek -

nek. A prog ra mok ki ala kí tá sa kor és vég re haj tá sa kor kö ve ten dõ alap elv, hogy a mun ká ba a le he tõ leg na gyobb mér ték ben 
be kell von ni a he lyi kö zös sé get, biz to sít va ez zel a fej lesz té sek na gyobb ha té kony sá gát és el fo ga dott sá gát, ami vég ered -
mény ben fon tos lé pést je len t a fenn tart ha tó ság kö ve tel mé nyé nek tel je sü lé se felé. A he lyi kö zös sé gek tá mo ga tá sa mint -
egy elõ fel té te le a pro jek tek vég re hajt ha tó sá gá nak.

– ér zé kel he tõ tár sa dal mi ha tás
A fenn tart ha tó ság alap kö ve tel mé nye és af ga nisz tá ni sze rep vál la lá sunk ered mé nyes sé gé nek fok mé rõ je, hogy a fej -

lesz té si prog ra mok nak le gye nek tár sa dal mi szint en is érez he tõ ha tá suk. En nek fel té te le, hogy a prog ra mok és a hoz zá juk
ren delt for rá sok le gye nek gon do san ter ve zet tek és meg fe le lõ mér ték ben kon cent rál tak.

– mé ret gaz da sá gos ság, stra té gi ai szek to rok ra való össz pon to sí tás
A ren del ke zé sünk re álló erõ for rá sok mér té ke nem te szi le he tõ vé, hogy min den, tar to má nyi szint en fel me rü lõ prob lé -

mát ke zel ni tud junk. A leg fon to sab ba kat ki vá laszt va és azok ra kon cent rál va azon ban, egy-két nagy vo lu me nû, kom plex
prog ram tá mo ga tá sá val az erõ for rá sok fel hasz ná lá sá nak ha té kony sá ga nö vel he tõ, a faj la gos pro jekt költ sé gek csök kent -
he tõ ek.

– rend szer el vû meg kö ze lí tés
A fel me rült és ke zel ni kí vánt prob lé má kat tel jes komp le xi tá suk ban és a meg fe le lõ kon tex tus ban kell vizs gál ni, ami azt 

je len ti, hogy az egy más tól füg get len, kü lön ál ló pro jek tek vég re haj tá sa he lyett egy-egy prob lé má ra kon cent rál va, an nak
kü lön bö zõ as pek tu sa it ke ze lõ, egy más sal össz hang ban lévõ pro jek te ket kell vég re haj ta ni. A fej lesz té sek ter ve zé se so rán
tö re ked ni kell arra, hogy több szek to ron át íve lõ, az egyes szek to rok ban vég re haj tott fej lesz té sek kö zöt ti köl csön ha tást is
fi gye lem be vevõ prog ra mok ke rül je nek ki ala kí tás ra (mul ti szek to rá lis meg kö ze lí tés), va la mint a ma ga sabb szin tû fej -
lesz té si tö rek vé sek és ha té kony ság el éré se ér de ké ben biz to sí ta ni kell, hogy a pro jek tek il lesz ked je nek egy más hoz és a le -
he tõ leg ma ga sabb fokú szi ner gia jöj jön lét re kö zöt tük (egy más ra épü lõ pro jek tek).

A fej lesz té sek cél te rü le tei:

A nem zet kö zi össze ha son lí tás ban vi szony lag sze rény anya gi le he tõ sé ge ink re te kin tet tel, a fej lesz té si tevékenysé -
gekre vo nat ko zó alap el vek ál tal fel vá zolt szem pont rend szer sze rint a ren del ke zés re álló erõ for rá so kat egy-két, pri o ri tást
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élvezõ szektorra célszerû összpontosítani. A stratégiai szektorok kiválasztásánál elsõdleges szempont a tartomány társa-
dalmi és gazdasági helyzete, a korábbi fejlesztések tapasztalatai és az adott területen rendelkezésünkre álló fejlesztési
potenciál, illetve komparatív elõnyök. A hatékony és valós változást eredményezõ programok megvalósítása érdekében
tevékenységünket az elõre meghatározott stratégiai szektorokra kell koncentrálni, de emellett nem hanyagolhatóak el
más területek (támogatott szektorok) sem. A magyar jelenlét helyi elfogadottságához és a bizalom növeléséhez ugyanak-
kor szükség van kisebb volumenû, jól kommunikálható, látványos eredménnyel záródó projektek végrehajtására is a tá-
mogatott szektorokon belül. Ez elérhetõ nagyobb volumenû, komplex projektek megfelelõ programozásával (kompo-
nensek idõzítésével), vagy gyors eredményre vezetõ (QIP) projektek támogatásával, mint például a POLAD által nyúj-
tott támogatások, vagy egyéb, kis költségvetésû, de gyors és látványos eredménnyel záródó programok végrehajtása.

Stratégiai szektorok:

– Mezõgazdaság és vidékfejlesztés
Afganisztán legnagyobb és egyben a legtöbb embert foglalkoztató gazdasági szektora a mezõgazdaság, annak ellené-

re, hogy az ország területének csupán 12%-a alkalmas a megmûvelésre. Az agrárium a vidéken élõ emberek számára a
mindennapi megélhetés biztosításának legfontosabb forrása, így különösen nagy jelentõsége van az e területen végrehaj-
tott fejlesztéseknek. A Világbank 2007. évi jelentése a mezõgazdaság nemzetközi fejlesztési együttmûködés szerepérõl
szintén rámutat arra, hogy a mezõgazdaság továbbra is alapvetõ eszköze a fenntartható fejlõdésnek és a szegénység elle-
ni küzdelemnek. Baghlan a többi tartománnyal összehasonlítva kedvezõ természeti adottságokkal rendelkezik ahhoz,
hogy területén fejlett és virágzó mezõgazdasági termelés alakuljon ki. A fejlõdést legjobban hátráltató tényezõk a földek
szétaprózottsága, a hagyományokra építõ, elavult termelési technológiák és eszközök, valamint a rossz minõségû alap-
anyagok (pl. vetõmagok).

A vidékfejlesztés nem merülhet ki csupán a mezõgazdaság támogatásában. Miután nem állnak rendelkezésre megbíz-
ható adatok, nehéz megbecsülni a munkanélküliek arányát a tartományban, de a tapasztalatok alapján kijelenthetõ, hogy
ez a szám rendkívül magas, különösen a falvakban. Az állandó bevételi forrás nélkül élõk esetében a legnagyobb gondot
a szakképzettség hiánya, az infrastruktúra fejletlensége jelenti, ami a mezõgazdaságban és a kisipari termelésben rejlõ
potenciák kihasználatlanságát eredményezi.

A fejlesztéseknek ezért elsõsorban az alábbiakra kell összpontosítaniuk:
– megmûvelhetõ területek méretének növelése a termõföldek árvízvédelmének és vízgazdálkodási rendszereinek

kiépítésével,
– a gazdák és vidéken élõk alap- és szakképzése,
– a modern növénytermesztési és állattenyésztési technológiák átadása,
– szükséges termelési eszközök és alapanyagok biztosítása,
– közösségépítés (szövetkezetek támogatása),
– kisipari termelés (vállalkozások) beindításának elõsegítése.
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– Ok ta tás
A nem zet kö zi szer ve ze tek, NGO-k és az af gán ve ze tés mind azon az egy sé ges vé le mé nyen van nak, hogy az ok ta tá si

szek tor és azon be lül az is ko la rend szer fej lesz té se ki emelt fon tos ság gal bír. Az ok ta tás te rü le tén na gyon ko moly vál to zá -
sok men tek vég be az el múlt évek so rán, me lyek kö vet kez té ben a meg lé võ inf ra struk tu rá lis hát tér nem tud lé pést tar ta ni
az egy re sza po ro dó igé nyek kel. A tar to mány tel jes la kos sá gá hoz vi szo nyít va igen ma gas az is ko lás ko rú fi a ta lok szá ma.
A 15 és 24 év kö zöt ti fi a ta lok 71%-a írás tu dat lan, az is ko lá ba já rók is csu pán át la go san csu pán 6 osz tályt vé gez nek el. Az 
alap ok ta tás nem min dig éri el a kí vá na tos szin tet, a szín vo nal is ko lán ként vál to zik és nem áll ren del ke zés re jó mi nõ sé gû
tan anyag.

Az írás tu dat lan ság ko moly aka dá lya a tár sa da lom fej lõ dé sé nek, egyé ni szint en pe dig nagy mér ték ben csök ken ti a
meg él he té si, mun ka vál la lá si esé lye ket. To váb bi prob lé ma, hogy a szak kép zett ség hi á nya miatt túl kí ná lat ala kult ki a
kép zet len mun ka erõ bõl, ami rend kí vül ala csony mun ka bér szín vo na lat in du kál.

Az ok ta tás te rü le tén te hát az alap ok ta tás inf ra struk tu rá lis fej lesz té se mel lett el sõ sor ban a ta ní tás szín vo na lá nak nö ve -
lé sé re, il let ve a mun ka pi a ci igé nyek hez iga zí tott szak kép zés tá mo ga tá sá ra cél sze rû fek tet ni a hang súlyt.

Tá mo ga tott szek to rok:

– Egész ség ügy
Az af gán egész ség ügy je len le gi hely ze te a ren del ke zés re álló sta tisz ti kai ada tok alap ján messze alul ma rad az el vár ha -

tó mi ni mum tól. Ke vés a jól kép zett szak em ber, nincs meg fe le lõ in téz mé nyi hát tér, a gyó gyí tás hoz szük sé ges esz kö zök
pe dig nem áll nak ren del ke zés re. A leg ve szé lyez te tet tebb ré teg a gye re kek, il let ve a kis ma mák. A vé dõ ol tá sok hi á nya és
az alul táp lált ság miatt na gyon ma gas a cse cse mõ, il let ve fi a tal ko ri ha lá lo zá si arány, a szak kép zett fel ügye let nél kül le -
zaj ló szü lé sek miatt pe dig Af ga nisz tán ve ze ti a gyer mek ágyi ha lá lo zá sok lis tá ját.

A hely zet ja ví tá sá ra egy részt esz kö zök ado má nyo zá sá ra, más részt szak em be rek kép zé sé re van szük ség, hogy az
egész ség ügyi szol gál ta tá sok szín vo na la nö ve ked jen és az alap ve tõ el lá tás a la kos ság szé le sebb ré te gei szá má ra is hoz zá -
fér he tõ vé vál jon.

– Inf ra struk tu rá lis fej lesz tés
A sze gény ség el le ni küz de lem fon tos ele me az inf ra struk tu rá lis fej lesz tés, ami biz to sít ja a köz ja vak és az alap ve tõ

szol gál ta tá sok hoz zá fér he tõ sé gét, va la mint a la kos ság mo bi li tá sá nak nö ve lé sé vel esélyt te remt a fel emel ke dés re. A leg -
na gyobb prob lé mát azon ban az inf rast rul tu rá lis fej lesz té sek rend kí vül ma gas tõ ke igé nye je len ti, me lyek nagy ság rend je
meg ha lad ja a ren del ke zé sünk re álló ke re tek lép té két. En nek el le né re a ki sebb rá for dí tás sal ki vi te lez he tõ, ki mu tat ha tó an
nagy ha té kony sá gú (ho za dé kú) prog ra mok tá mo gat ha tók, de a rend szer el vû meg kö ze lí tést fi gye lem be véve a vég re haj -
tott pro jek tek nek in teg rá lód ni uk kell más prog ra mok ba, hogy ez ál tal ma ga sabb szin tû fej lesz té si cé lo kat le gye nek ké pe -
sek el ér ni.

– Biz ton ság, ön kor mány za tok
„A fej lesz tés nem le het sé ges biz ton ság nél kül, de a biz ton ság nak nincs ér tel me fej lesz tés nél kül” – az inf ra struk tu rá lis

fej lesz té sek hez ha son ló an – a biz ton sá gi szek tor ban vég re haj tott prog ra mok is tá mo ga tó sze re pet töl te nek be az ál tal,
hogy nö ve lik a fej lesz té si prog ra mok kör nye ze té nek biz ton sá gi hely ze tét és sta bi li tá sát, to váb bá te vé ke nyen hoz zá já rul -
nak a de mok ra ti zá ló dá si fo lya mat elõ moz dí tá sá hoz és az alap ve tõ tár sa dal mi nor mák meg szi lár dí tá sá hoz. A tar to má nyi
és al sóbb szin tû ön kor mány za tok ha té kony mû kö dé sé nek elõ se gí té se to váb bi fon tos ele me a jog ál la mi ság he lyi szin tû
ér vé nye sí té sé nek, a fenn tart ha tó fej lesz tés fel té te lei meg va ló sí tá sá nak. Meg kell azon ban je gyez nünk, hogy a nem zet kö -
zi nor mák nak meg fe le lõ en NEFE ke re té ben ki zá ró lag ci vil biz ton sá gi prog ra mok (pl. bûn meg elõ zés, rend vé del mi szak -
kép zés) hajt ha tók vég re, te hát fegy ve res kép zé sek (pl. rend õr sé gi lõ gya kor lat) vagy a fegy ve res erõk, így az ANA tá mo -
ga tá sa nem ké pez he ti ré szét a NEFE te vé keny sé gek nek.

Szek tor füg get len tö rek vé sek:

– ne mek kö zöt ti egyen lõ ség elõ moz dí tá sa
Az af gán nõk hely ze te és alap ve tõ jo ga ik el is me ré se csu pán az el múlt pár év ben kez dett ja vul ni. Mun kát nem vé gez -

het tek, is ko lá ba nem jár hat tak, egész ség ügyi el lá tás ban is csak kor lá to zot tan ré sze sül tek. Ma is gya ko ri a csa lá don be lü li
erõ szak és a há bo rú ban meg öz ve gyült gye re kes anyák a nemi meg kü lön böz te tés miatt ki lá tás ta lan hely zet be ke rül tek.
Nem vé let len, hogy a ha ma ro san vég le ge sí tés re ke rü lõ af gán nem ze ti fej lesz té si stra té gia egyik mar káns ele me a nõk tár -
sa dal mi hely ze té nek ja ví tá sa.

A prog ra mok ki ala kí tá sá nál fi gye lem be kell ven ni a ne mek kö zöt ti egyen lõt len ség fel szá mo lá sá nak fon tos sá gát, így
pri o ri tást kell biz to sí ta ni a nõk hely ze té nek ja ví tá sát cél zó prog ra mok nak és tö rek vé sek nek, ugyan ak kor a tár sa dal mi és
kul tu rá lis kü lönb sé gek ér zé keny sé ge miatt ala pos kö rül te kin tés sel kell el jár ni.
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– kör nye zet vé de lem, kör nye zet tu da tos fej lesz té sek
Mint min den fej lõ dõ or szág ban, Af ga nisz tán ban is gon dot je len t a kör nye zet vé de lem kér dé se. A kom mu ná lis szol gál -

ta tá sok ala csony szín vo na la, vagy ép pen tel jes hi á nya, a me zõ gaz da sá gi és ipar i ter me lés so rán al kal ma zott fej let len
tech no ló gi ák, va la mint a kör nye zet vé del mi szem pon tok hát tér be szo rí tá sa ko moly koc ká za tot je len t mind a ter mé szet,
mind az em be rek szá má ra.

A pro jekt ter ve zés so rán tö re ked ni kell te hát a mo dern, kör nye zet kí mé lõ tech no ló gi ák al kal ma zá sá ra és min den eset -
ben szám ba kell ven ni a kör nye zet re gya ko rolt ha tá so kat.

A fej lesz té sek pre fe rált esz kö zei:

A ren del ke zés re álló for rá sok nagy sá ga erõ sen be ha tá rol ja a ren del ke zés re álló esz kö zök kö rét, ezért a szükségsze -
rûen for rás igé nyes inf ra struk tu rá lis igé nyek ki elé gí té se he lyett el sõ sor ban a tu dás-in ten zív fej lesz té sek re cél sze rû kon -
cent rál ni. Ez per sze nem je lent he ti a ma te ri á lis fel té te lek szük sé ges mér té kû biz to sí tá sá nak el ha nya go lá sát.

A fej lesz té si esz kö zök pri o ri tá sa:
 1. ok ta tás és tré ning,
 2. tech no ló gia és know-how át adás,
 3. esz köz tá mo ga tás, inf ra struk tú ra.

Vég re haj tás

A fej lesz té si alap el vek nek meg fe le lõ en a hosszú távú és fenn tart ha tó prog ra mok pri o ri tást él vez nek, de a la kos ság
szim pá ti á já nak és a te vé keny sé gek el fo ga dott sá gát nö ve len dõ fon tos szem pont a lát ha tó ság is. En nek ér de ké ben a prog -
ra mok ter ve zé sé nél és idõ zí té sé nél kü lön hang súlyt kell fek tet ni a kom mu ni kál ha tó rész ered mé nyek re, az érin tet tek és
kör nye ze tük be vo ná sá ra és tá jé koz ta tá sá ra.

Te kin tet tel a val lá si elõ írá sok ra és tár sa dal mi nor mák ra, a nõk tár sa dal mi hely ze té nek ja ví tá sá ra irá nyu ló te vé keny sé -
gek, kü lö nö sen az egész ség ügyi, kép zé si pro jek tek vég re haj tá sa so rán ja va solt a nõi je len lét erõ sí té se a pro jekt vég re haj -
tók ol da lá ról.

A ma gyar tö rek vé sek szé les kö rû el fo ga dott sá ga és a Bagh lan tar to mány ban be töl tött ve ze tõ sze re pünk ál tal vál lalt kö -
te le zett sé günk tel je sí té se ér de ké ben meg kell te rem te ni a he lyi kö zös ség tõl, af gán szer ve ze tek tõl jövõ kez de mé nye zé -
sek, pro jekt ja vas la tok tá mo ga tá sá nak le he tõ sé gét is. 

For rás al lo ká ció

A ma gyar el kö te le zett ség erõ sí té sét és sze rep vál la lá sunk el fo ga dott sá gát, va la mint a fej lesz té si for rá sok ha té kony fel -
hasz ná lá sát to vább nö ve li az af gán szer ve ze tek tõl, NGO-któl szár ma zó, a stra té gi ai és tá mo ga tott szek to rok ban meg -
valósítani ter ve zett pro jekt ja vas la tok tel jes vagy más do nor ral kö zös fi nan szí ro zá sa. Erre a cél ra a tá mo ga tott pro jekt
szek to rá hoz ren delt for rá sok leg fej lebb 10%-a hasz nál ha tó fel.

A ma gyar sze rep vál la lás ren del ke zé sé re álló szû kös anya gi ke re tek nagy mér ték ben nö vel he tõk a nem zet kö zi kö zös -
sé gek, szer ve ze tek és ala pok ál tal meg hir de tett pá lyá za to kon való si ke res rész vé tel lel. A for rá sok egy ré szé nek el kü lö ní -
té sé vel le he tõ sé get biz to sít va a szak mi nisz té ri u mok nak, il let ve NGO-knak a nyer tes pá lyá za tok ön ré szé nek rész le ges,
vagy tel jes tá mo ga tá sá ra, a tar to mány ban meg va ló su ló prog ra mok szá ma és mé re te meg sok szo ro zód hat.

Mind ezek fi gye lem be vé te lé vel az aláb bi táb lá zat tar tal maz za a tá mo ga tá si for rá sok egyes fej lesz té si te rü le tek kö zöt ti
fel osz tá sá nak ará nya it. A ter ve zés a 2008 és 2009 kö zöt ti idõ szak ra szól, te hát a sú lyok kö zött le het el té rés az egyes
évek re vo nat ko zó an, de a két éves pe ri ó dus vé gén összes sé gé ben a meg ha tá ro zott ará nyok el éré se kí vá na tos.

For rá sok ter ve zett fel osz tá sa

2007 2008 2009 Össze sen

Szek to rok Me zõ gaz da ság és vi dék fej lesz tés 29% 30% 20% 25%

Ok ta tás 20% 20% 30% 25%

Egész ség ügy 15% 12% 12% 12%

Inf ra struk tu rá lis fej lesz té sek 11% 10% 10% 10%

Biz ton ság, ön kor mány za ti ság 22% 18% 14% 16%

Ki egé szí tõ
tá mo ga tá sok

Pá lyá za ti ön rész 5% 6% 5%

POLAD tá mo ga tá si ke ret 2% 3% 2%

Tar ta lék 3% 5% 5%
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A Nemzeti Kegyeleti Bizottság
k ö z l e m é n y e

A te me tõk rõl és a te met ke zés rõl  szóló 1999. évi XLIII. tör vény 15.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben a Nem ze ti Sír kert hez
tar to zó te me tõ ket, hõsi te me tõ ket, hõsi te me té si he lye ket, te met ke zé si em lék he lye ket, ke gye le ti em lék he lye ket és te me -
té si he lye ket a Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság ha tá roz za meg. E fel ha tal ma zás, il let ve a Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság
 szervezetérõl és fel ada ta i ról  szóló 146/1999. (X. 1.) Korm. ren de let 3.  § a) pont já ban biz to sí tott dön té si jog alap ján
a Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság so ron kí vü li egyez te tés sel az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta:

38/2008. szá mú ha tá ro za tá val tö röl te a Nem ze ti Sír kert bõl a Rá kos pa lo tai te me tõ (1152 Bu da pest, Szentmi -
hályi út 111.) 13 par cel la 2 sor 54/55 sír he lyét.

Dr. Bo ross Pé ter s. k.,
a Nem ze ti Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott ság el nö ke
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

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

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

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

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

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

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

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

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

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez.

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

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

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

                         ......................................................................
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A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Területfejlesztési Mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta
meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

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

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó (1085 Bu-
dapest, Somo gyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6669 fax számán.
2008. évi éves elõ fizetés dí ja: 6552 Ft áfával; féléves elõ fizetés: 3276 Ft áfával.

Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a
 kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
 internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
     cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
c. ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol-
gár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085
Budapest, So mogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a
Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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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 adó nál
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 ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 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.
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