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I.
Magyarország és az Európai Unió közötti gazdasági kapcsolatokra

vonatkozó fontosabb jogszabályok, dokumentumok

A Kormány
205/2008. (VIII. 22.) Korm.

rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh

Köztársaság Kormánya, a Lengyel Köztársaság
Kormánya, valamint a Szlovák Köztársaság

Kormánya között a Nemzetközi Visegrádi Alap
létrehozásáról szóló Megállapodás,

valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh
Köztársaság Kormánya, a Lengyel Köztársaság

Kormánya, valamint a Szlovák Köztársaság
Kormánya között a Nemzetközi Visegrádi Alap

létrehozásáról szóló Megállapodás módosításának
egységes szerkezetbe foglalt kihirdetésérõl

(A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársa-
ság Kormánya, a Lengyel Köztársaság Kormánya, vala-
mint a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Nemzet-
közi Visegrádi Alap létrehozásáról szóló Megállapodás
2002. szeptember 4-én, a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Cseh Köztársaság Kormánya, a Lengyel Köztársaság
Kormánya, valamint a Szlovák Köztársaság Kormánya
között a Nemzetközi Visegrádi Alap létrehozásáról szóló
Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás a 2005.
október 13-án Magyar Köztársaság vonatkozásában nem-
zetközi jogilag hatályba lépett.)

1. §

(1) A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a
Cseh Köztársaság Kormánya, a Lengyel Köztársaság Kor-
mánya, valamint a Szlovák Köztársaság Kormánya között
a Nemzetközi Visegrádi Alap létrehozásáról szóló Megál-
lapodást, valamint Magyar Köztársaság Kormánya és a
Cseh Köztársaság Kormánya, a Lengyel Köztársaság Kor-
mánya, valamint a Szlovák Köztársaság Kormánya között
a Nemzetközi Visegrádi Alap létrehozásáról szóló Megál-
lapodás módosításáról szóló Megállapodás egységes szer-
kezetbe foglalt szövegét (a továbbiakban: Megállapodás) e
rendelettel kihirdeti.

(2) A Megállapodás hiteles angol nyelvû szövege és an-
nak hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

„AGREEMENT
CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF THE

INTERNATIONAL VISEGRAD FUND

(New Revised Text)

The Government of the Czech Republic, the
Government of the Republic of Hungary, the Government

of the Republic of Poland and the Government of the
Slovak Republic (hereinafter referred to as the Contracting
Parties) guided by the provisions of the Visegrad Joint
Statement signed on May 14, 1999 in Bratislava,
hereby agree as follows:

Article 1

The International Visegrad Fund (hereinafter referred to
as the Fund) with its seat in Bratislava is hereby
established.

Article 2

The Statute of the Fund is hereby adopted and shall
constitute an annex hereto.

Article 3

This Agreement shall be adopted pursuant to the
relevant national legislation of the States of each
Contracting Party and shall enter into force as of the day on
which the last instrument certifying adoption hereof is
deposited with the Government of the Slovak Republic,
acting as the Depositary.

Article 4

This Agreement shall apply provisionally from the date
of its signing until the date of its entry into force in
accordance with relevant national legislation of the States
of the Contracting Parties.

Article 5

The Government of the Slovak Republic, acting as the
Depositary, shall notify all Contracting Parties of the
deposit of all instruments certifying adoption, the entry
into force hereof, as well as of any other facts connected
with this Agreement.

Article 6

The withdrawal of any Contracting Party from the Fund
or the dissolution of the Fund in accordance with the Fund
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Statute shall constitute the withdrawal of that Party from
this Agreement or termination of this Agreement in its
relations with all other Contracting Parties.

Done at Stirín on the ninth day of June in the year two
thousand in a single original in the English

language to be deposited with the Government of the
Slovak Republic.

The Depositary shall provide all Contracting Parties
with certified copies hereof.

STATUTE OF THE INTERNATIONAL VISEGRAD
FUND

CHAPTER ONE

PURPOSE AND OBJECTIVES

Article 1

The purpose of the Fund shall be to promote:
– the development of closer cooperation between the

Contracting Parties;
– the strengthening of ties between the States of the

Contracting Parties;
– common presentation of the States of the Contracting

Parties in third countries.

Article 2

The objectives of the Fund shall be pursued through
financial support of activities, in particular in

the following areas:
– promotion and development of cultural cooperation;
– promotion and development of scientific exchanges,

research and cooperation in the field of education between
the Contracting Parties;

– promotion and development of exchanges between
young people;

– promotion and development of cross-border
cooperation;

– promotion and development of tourism of the
Contracting Parties.

Cooperation between the Contracting Parties in these
fields regulated under other international treaties shall not
be affected.

Article 3

The Fund can support projects originating in countries
other than the Contracting Parties, provided that they shall
have at least two (2) co-organizing partners from the

Contracting Parties and that the topic of the projects shall
be related to the Visegrad Group region.

CHAPTER TWO

SEAT AND MEMBERSHIP

Article 4

The Contracting Parties to the present Agreement shall
be the founding Members of the Fund. The seat of the Fund
shall be in Bratislava, Slovak Republic.

CHAPTER THREE

ORGANISATIONAL STRUCTURE

Article 5

The governing bodies of the Fund shall be:
the Conference of Ministers of Foreign Affairs;
the Council of Ambassadors.
The executive body of the Fund shall be the Executive

Director. The Executive Director shall have his/her
Deputy Executive Director.

The administrative body of the Fund shall be the
Secretariat.

CHAPTER FOUR

CONFERENCE OF MINISTERS OF FOREIGN
AFFAIRS

Article 6

The Conference of Ministers of Foreign Affairs shall be
the supreme body of the Fund.

Article 7

The Conference of Ministers of Foreign Affairs shall be
composed of the Ministers of Foreign Affairs of the
Contracting Parties or their duly authorised
representatives.

Article 8

The Conference of Ministers of Foreign Affairs shall
designate from among its members its President, with the
Presidency rotating in the English alphabetical order of the
names of the States of the Contracting Parties.
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Article 9

The term of office of the President of the Conference of
Ministers of Foreign Affairs shall be one year and not rene-
wable.

Article 10

The Conference of Ministers of Foreign Affairs shall
determine the amounts of annual contributions and their
due dates for each Contracting Party.

Article 11

The Conference of Ministers of Foreign Affairs shall
approve the annual and long term plans regarding activiti-
es of the Fund.

Article 12

The Conference of Ministers of Foreign Affairs shall
approve budget of the Fund, annual statements and clea-
rance of budget presented by the Council of Ambassadors.

Article 13

The Conference of Ministers of Foreign Affairs shall
approve the Rules of Procedure of the Secretariat and may
decide on amendments thereto.

Article 14

The Conference of Ministers of Foreign Affairs shall
adopt resolutions unanimously.

Article 15

The Conference of Ministers of Foreign Affairs shall
meet at least once a year in order to estimate the implemen-
tation of the tasks set forth in the present Statute. The Pre-
sident of the Conference of Ministers of Foreign Affairs
shall schedule the place and date of its session.

CHAPTER FIVE

COUNCIL OF AMBASSADORS

Article 16

The Council of Ambassadors shall consist of:

– ambassadors of the Contracting Parties accredited to
the Head of the State whose plenipotentiary currently
holds the post of President of the Conference of Ministers
of Foreign Affairs, or of chargé d affairs a.i;

– and the plenipotentiary of the Contracting Party
whose representative holds the post of President of the
Conference of Ministers of Foreign Affairs.

Article 17

Sessions of the Council of Ambassadors shall be chaired
by the plenipotentiary of the Contracting Party whose
representative holds the post of President of the
Conference of Ministers of Foreign Affairs.

Article 18

The Council of Ambassadors shall prepare programmes
of activities of the Fund and reports on their
implementation in the preceding year and submit them for
approval to the Conference of Ministers of Foreign
Affairs.

Article 19

The Council of Ambassadors shall prepare draft budgets
of the Fund and reports on their utilisation in the preceding
year and submit them for approval to the Conference of
Ministers of Foreign Affairs.

Article 20

The Council of Ambassadors shall lay down binding
guidelines for the activities of the Executive Director and
rules governing the preparation, acceptance and
implementation of projects submitted to the Fund, taking
into account the rules regulating the rights and duties of the
Executive Director set forth by the Conference of
Ministers of Foreign Affairs.
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Article 21

The Council of Ambassadors shall draft programmes
and documents for sessions of the Conference of Ministers
of Foreign Affairs.

Article 22

The Council of Ambassadors shall adopt resolutions
unanimously.

Article 23

The Council of Ambassadors shall meet at least once
every six months and in between these periods whenever it
shall deem it appropriate for the implementation of the
objectives defined in Chapter One. The Chairperson of the
Council of Ambassadors shall schedule the place and date
of its session.

Article 24

The Council of Ambassadors shall adopt its Rules of
Procedure, which shall be subject to approval by the
Conference of Ministers of Foreign Affairs.

Article 25

The Council of Ambassadors may propose to the
Conference of Ministers of Foreign Affairs amendments to
the Rules of Procedure of the Secretariat, to be approved in
pursuant to Article 13.

CHAPTER SIX

EXECUTIVE DIRECTOR, DEPUTY EXECUTIVE
DIRECTOR AND THE SECRETARIAT

Article 26

1. The Executive Director shall be responsible for the
implementation of the objectives of the Fund and its
smooth performance.

The Executive director shall be empowered to make
representations on behalf of the Fund. On behalf of the
Fund the Executive Director shall be empowered by the
Conference of Ministers of Foreign Affairs to sign The
Agreement between the Slovak Republic and the
International VisegradFund.

2. The Executive Director shall head the Secretariat.
3. The Deputy Executive Director shall perform the

duties specified in the Rules governing rights and duties of
the Executive Director and the Deputy Executive Director.

Article 27

Each Contracting Party of the Present Agreement has
the right to nominate its own candidate for the position of
the Executive Director and the Deputy Executive Director.
The Executive Director and the Deputy Executive Director
shall be appointed by the Conference of Ministers of
Foreign Affairs. The term of the office of the Executive
Director and the Deputy Executive Director shall be three
years and may be renewed for one additional term.

Article 28

The Conference of Ministers of Foreign Affairs shall lay
down rules regulating the rights and duties of the
Executive Director and the Deputy Executive Director, the
manner in which they are to be performed as well as the
terms of office of the Executive Director and the Deputy
Executive Director.

Article 29

The Executive Director shall participate in sessions of
the Council of Ambassadors in an advisory
capacity.

Article 30

The Executive Director shall be responsible for the
functioning of the Secretariat and, in conformity with the
legislation of the State in the territory of which the Fund
has its seat, shall determine the terms and conditions of
employment for the staff of the Secretariat pursuant to the
rules adopted by the Conference of Ministers of Foreign
Affairs.

Article 31

The Executive Director shall regularly inform the
Chairperson of the Council of Ambassadors on the manner
in which the programme of activities of the Fund is
implemented, prepare annual statements and clearance of
the budget of the Fund.
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Article 32

The Secretariat shall be responsible for services
provided during sessions of the Council of Ambassadors
and services provided in connection with the sessions of
the Conference of Ministers of Foreign Affairs as well as
other services related to the functioning of the Fund.

Article 33

The responsibilities of the Executive Director shall be
of an exclusively international character. In the
performance of his duties the Executive Director shall
follow the rules defined by the Conference of Ministers of
Foreign Affairs and shall not receive instructions from the
third parties.

Article 34

The official language of the Fund shall be the English.

CHAPTER SEVEN

LEGAL STATUS OF THE FUND

Article 35

The Fund has full legal personality necessary for the
fulfilment of the aims associated with its activities.

CHAPTER EIGHT

FINANCES

Article 36

Activities of the Fund shall be financed from
contributions made by the Contracting Parties and
financial contributions from other resources approved by
the Council of Ambassadors.

Article 37

Each Contracting Party shall undertake to provide an
annual contribution to the Fund by the due date specified
by the Conference of Ministers of Foreign Affairs. The
first annual contribution to the Fund shall be one million
euro to be paid by the Contracting Parties in equal shares.
The amount of further annual contribution shall be
determined by the Conference of Ministers of Foreign
Affairs.

Article 38

The rules governing the use of the financial means of the
Fund shall be determined by the Conference of Ministers
of Foreign Affairs.

Article 39

The Fund shall open its bank account in the State
providing the seat of the Fund. Financial means of the
Fund shall be kept in this bank account. The funds shall be
administered by the Executive Director.

CHAPTER NINE

TERMINATION OF MEMBERSHIP

Article 40

Each Contracting Party may at any time withdraw from
the Fund by giving an instrument of denouncement to the
Depository Government. Its membership shall be
terminated twelve months following the receipt of such
instrument by the Depository Government.

Article 41

When a Contracting Party withdraws from the Fund, a
final settlement shall be made between such Contracting
Party and the Fund on the basis of mutual agreement at the
earliest session of the Conference of Ministers of Foreign
Affairs.

CHAPTER TEN

DISSOLUTION OF THE FUND

Article 42

The Fund may be dissolved exclusively by an
unanimous decision of the Conference of Ministers of
Foreign Affairs, subject to a prior consent of the
Contracting Parties.

Article 43

Following a decision under Article 42 of the present
Statute, the Executive Director shall forthwith terminate
any and all activities except for activities related to the due
collection and liquidation of assets and payment of
liabilities.
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Article 44

Within the disbursement of assets, the liabilities of the
Fund shall have priority over the refund of the
contributions.

MEGÁLLAPODÁS
A NEMZETKÖZI VISEGRÁDI ALAP

LÉTREHOZÁSÁRÓL

(új, módosított szöveg)

A Magyar Köztársaság Kormánya, Cseh Köztársaság
Kormánya, a Lengyel Köztársaság Kormánya és a Szlovák
Köztársaság Kormánya, a továbbiakban a Szerzõdõ Felek,
az 1999. május 14-én Pozsonyban aláírt Visegrádi Közös
Nyilatkozat rendelkezéseinek alapján,

a következõkben állapodnak meg:

1. Cikk

A Nemzetközi Visegrádi Alap (a továbbiakban: az
Alap) Pozsony székhellyel ezennel létrejött.

2. Cikk

Az Alap Alapszabályát ezennel elfogadták, az a jelen
dokumentum mellékletét képezi.

3. Cikk

Jelen Megállapodás a Szerzõdõ Felek nemzeti jogrend-
jével összhangban kerül elfogadásra, a jóváhagyást igazo-
ló utolsó okiratnak a Szlovák Köztársaság Kormányánál,
mint Letéteményesnél történõ letétbehelyezése napján lép
hatályba.

4. Cikk

Jelen Megállapodás rendelkezéseit az aláírástól a ha-
tálybalépésig a Szerzõdõ Felek nemzeti jogának megfele-
lõen ideiglenesen alkalmazzák.

5. Cikk

A Szlovák Köztársaság Kormánya, mint Letéteményes,
értesíti a Szerzõdõ Feleket valamennyi jóváhagyást iga-
zoló okirat letétbehelyezésérõl, a hatálybalépés idõpontjá-
ról, valamint jelen Megállapodással kapcsolatos bármi-
lyen egyéb eseményrõl.

6. Cikk

Valamely Szerzõdõ Félnek az Alapból történõ kilépése,
vagy az Alapnak az Alapszabállyal összhangban történõ
felosztása a Szerzõdõ Fél jelen Megállapodásból történõ
kilépését, vagy jelen Megállapodás felmondását jelenti az
összes többi Szerzõdõ Fél felé.

Készült 2000. június 9-én hiteles angol nyelven, az
egyetlen eredeti példány a Szlovák Köztársaság Kormá-
nyánál kerül letétbe helyezésre.

A Letéteményes gondoskodik a hitelesített példányok
Szerzõdõ Felekhez történõ megküldésérõl.

A NEMZETKÖZI VISEGRÁDI ALAP
ALAPSZABÁLYA

1. Fejezet

CÉLOK ÉS FELADATOK

1. Cikk

Az Alap célja a következõk elõsegítése:
a Szerzõdõ Felek közötti szorosabb együttmûködés,
a Szerzõdõ Felek Államai közötti kötelék erõsítése,
a Szerzõdõ Felek Államainak harmadik államokban tör-

ténõ közös megjelenítése.

2. Cikk

Az Alap céljait különösen a következõ területeken folyó
tevékenységek pénzügyi támogatásán keresztül kívánja
megvalósítani:

– kulturális együttmûködés elõsegítése és fejlesztése;
– az oktatás területén a tudományos cserék, kutatás és

együttmûködés elõsegítése és fejlesztése a Szerzõdõ Felek
államai között;

– fiatalok csereprogramjainak elõsegítése és fejlesz-
tése;

– határon átnyúló együttmûködés elõsegítése és fej-
lesztése;

– a Szerzõdõ Felek turizmusának elõsegítése és fejlesz-
tése.

A Szerzõdõ Felek együttmûködése ezeken a területeken
nem érinti a tárgyban kötött más nemzetközi szerzõdések-
ben foglalt rendelkezéseket.

3. Cikk

Az Alap támogathat a Szerzõdõ Felek államain kívüli
más államokban létesülõ programot, feltéve, hogy leg-
alább kettõ (2) társszervezõ a Szerzõdõ Felek közül való és
a program tárgya a Visegrádi Csoport területére irányul.
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2. Fejezet

SZÉKHELY ÉS TAGSÁG

4. Cikk

Jelen Megállapodás Szerzõdõ Felei az Alap Alapító
Tagjai. Az Alap székhelye Pozsony, Szlovák Köztársaság.

3. Fejezet

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

5. Cikk

Az Alap irányító szervei:
a Külügyminiszterek Konferenciája;
a Nagykövetek Tanácsa.
Az Alap végrehajtó szerve az Ügyvezetõ Igazgató. Az

Ügyvezetõ Igazgató helyettese az Ügyvezetõ Igazgatóhe-
lyettes.

Az Alap adminisztratív szerve a Titkárság.

4. Fejezet

A KÜLÜGYMINISZTEREK KONFERENCIÁJA

6. Cikk

A Külügyminiszterek Konferenciája az Alap legfelsõbb
szerve.

7. Cikk

A Külügyminiszterek Konferenciáján a Szerzõdõ Felek
külügyminiszterei, vagy azok teljes képviseleti jogkörrel
felhatalmazott képviselõi vesznek részt.

8. Cikk

A Külügyminiszterek Konferenciája tagjai közül jelöli
ki elnökét. Az elnökség a Szerzõdõ Felek Államainak an-
gol megnevezése alapján alfabetikus sorrendben rotáló-
dik.

9. Cikk

A Külügyminiszterek Konferenciájának elnöke egy
évig tölti be tisztségét, mely nem hosszabbítható meg.

10. Cikk

A Külügyminiszterek Konferenciája határozza meg a
Szerzõdõ Felek éves hozzájárulásának összegét és befize-
tésének esedékes idõpontját.

11. Cikk

A Külügyminiszterek Konferenciája hagyja jóvá az
Alap tevékenységére vonatkozó éves és hosszabb távú ter-
veket.

12. Cikk

A Külügyminiszterek Konferenciája hagyja jóvá az
Alap tevékenységére vonatkozó, a Nagykövetek Tanácsa
által elõterjesztett éves költségvetést, éves beszámolókat
és a költségvetés zárszámadását.

13. Cikk

A Külügyminiszterek Konferenciája dönt a Titkárság
Mûködési Szabályzatának elfogadásáról, és hagyja jóvá
ennek módosításait.

14. Cikk

A Külügyminiszterek Konferenciája egyhangúlag hoz-
za meg határozatait.

15. Cikk

A Külügyminiszterek Konferenciája legalább évenként
ülésezik jelen Alapszabályban meghatározott feladatok
végrehajtásának értékelése céljából. A Külügyminiszterek
Konferenciájának elnöke határozza meg az ülések helyét
és idejét.

5. Fejezet

A NAGYKÖVETEK TANÁCSA

16. Cikk

A Nagykövetek Tanácsának tagjai:
– a Szerzõdõ Felek azon Állam államfõjéhez akkredi-

tált nagykövetei, amelynek meghatalmazottja a Külügy-
miniszterek Konferenciájának elnöki pozícióját tölti be,
vagy ideiglenesen nagyköveti teendõket ellátó személy;
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– azon Szerzõdõ Fél teljes körû meghatalmazottja, aki-
nek képviselõje a Külügyminiszterek Konferenciájának
elnöki pozícióját tölti be.

17. Cikk

A Nagykövetek Tanácsának ülésein azon Szerzõdõ Fél
teljes körû meghatalmazottja elnököl, akinek képviselõje a
Külügyminiszterek Konferenciájának elnöki pozícióját
tölti be.

18. Cikk

A Nagykövetek Tanácsa készíti elõ az Alap tevékenysé-
gének programjait és készíti el az elõzõ év programjainak
megvalósításáról szóló jelentést, valamint jóváhagyásra
benyújtja ezeket a Külügyminiszterek Konferenciájához.

19. Cikk

A Nagykövetek Tanácsa készíti el az Alap költségveté-
sének tervezetét, jelentést készít annak elõzõ évi meg-
valósításáról, és jóváhagyásra benyújtja ezeket a Külügy-
miniszterek Konferenciájához.

20. Cikk

A Nagykövetek Tanácsa meghatározza az Ügyvezetõ
Igazgató tevékenységére vonatkozó kötelezõ irányelve-
ket, valamint az Alaphoz benyújtott projektek elõkészíté-
sének, elfogadásának, megvalósításának szabályait, össz-
hangban a Külügyminiszterek Konferenciája által az Ügy-
vezetõ Igazgató feladat és hatáskörére vonatkozóan meg-
határozott szabályokkal.

21. Cikk

A Nagykövetek Tanácsa elõkészíti a program- és doku-
mentumtervezeteket a Külügyminiszterek Tanácsának
üléseire.

22. Cikk

A Nagykövetek Tanácsa egyhangúlag hozza meg hatá-
rozatait.

23. Cikk

A Nagykövetek Tanácsa legalább félévente, és ezen
idõszakon belül szükség szerint ülésezik az 1. Fejezetben

meghatározott célok megvalósítása érdekében. A Nagykö-
vetek Tanácsának Elnöke határozza meg az ülések helyét
és idejét.

24. Cikk

A Nagykövetek Tanácsa elfogadja Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatát, melyet a Külügyminiszterek Konferen-
ciája hagy jóvá.

25. Cikk

A Nagykövetek Tanácsa javaslatot tehet a Külügymi-
niszterek Konferenciájának a Titkárság Mûködési Sza-
bályzata módosítására, amelyet a 12. cikkel összhangban
hagynak jóvá.

6. Fejezet

AZ ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓ, AZ ÜGYVEZETÕ
IGAZGATÓHELYETTES ÉS A TITKÁRSÁG

26. Cikk

1. Az Ügyvezetõ Igazgató az Alap céljainak meg-
valósításáért és folyamatos végrehajtásáért felelõs. Az
Ügyvezetõ Igazgató az Alap képviseletére feljogosított
személy. Az Ügyvezetõ Igazgatót az Alap nevében a Kül-
ügyminiszterek Konferenciája feljogosítja a Megállapo-
dás aláírására a Szlovák Köztársaság és a Nemzetközi Vi-
segrádi Alap között.

2. Az Ügyvezetõ Igazgató vezeti a Titkárságot.
3. Az Ügyvezetõ Igazgatóhelyettes ellátja az Ügyveze-

tõ Igazgató és az Ügyvezetõ Igazgatóhelyettes jog- és ha-
tásköri Szabályzatában részletezett kötelezettségeit.

27. Cikk

Jelen Megállapodás valamennyi Szerzõdõ Fele jogosult
saját jelöltet állítani az Ügyvezetõ Igazgató és Ügyvezetõ
Igazgatóhelyettes posztjára.

Az Ügyvezetõ Igazgatót és az Ügyvezetõ Igazgatóhe-
lyettest a Külügyminiszterek Konferenciája nevezi ki. A
megbízatás három évre szól, egy alkalommal újabb három
évre meghosszabbítható.

28. Cikk

A Külügyminiszterek Konferenciája határozza meg az
Ügyvezetõ Igazgató és az Ügyvezetõ Igazgatóhelyettes
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feladat és hatáskörére, ezek ellátásának módjára, valamint
az Ügyvezetõ Igazgató és az Ügyvezetõ Igazgatóhelyettes
hivatalviselési idejére vonatkozó szabályokat.

29. Cikk

Az Ügyvezetõ Igazgató tanácskozási jogkörrel részt
vesz a Nagykövetek Tanácsának ülésein.

30. Cikk

Az Ügyvezetõ Igazgató felelõs a Titkárság mûködésé-
ért, és az Alap székhely szerinti államának belsõ jogával
összhangban határozza meg a Titkárság személyzetének
munkafeltételeit, a Külügyminiszterek Konferenciája által
megállapított szabályoknak megfelelõen.

31. Cikk

Az Ügyvezetõ Igazgató rendszeresen tájékoztatja a
Nagykövetek Tanácsának Elnökét az Alap tevékenységére
vonatkozó programok megvalósításáról, elõkészíti az
Alap éves beszámolóit és zárszámadását.

32. Cikk

A Titkárság felelõs a Nagykövetek Tanácsának ülésein
a szolgáltatásokért, a Külügyminiszterek Konferenciájá-
val kapcsolatos szolgáltatásokért, továbbá az Alap mûkö-
désével kapcsolatos egyéb szolgáltatásokért.

33. Cikk

Az Ügyvezetõ Igazgató munkaköre kizárólag nemzet-
közi jellegû. Tevékenységének kifejtése során az Ügyve-
zetõ Igazgató a Külügyminiszterek Konferenciája által
meghatározott szabályok alapján jár el, harmadik féltõl
nem fogad el utasításokat.

34. Cikk

Az Alap hivatalos nyelve az angol.

7. Fejezet

AZ ALAP JOGÁLLÁSA

35. Cikk

Az Alap jogi személy a tevékenységével kapcsolatos
célok elérése tekintetében.

8. Fejezet

Pénzügyek

36. Cikk

Az Alap tevékenységét a Szerzõdõ Felek hozzájárulá-
saiból, és a Nagykövetek Tanácsa által elfogadott egyéb
vagyoni hozzájárulásokból fedezik.

37. Cikk

Minden Szerzõdõ Fél vállalja, hogy évenként hozzájá-
rulást nyújt az Alap vagyonához, a Külügyminiszterek
Konferenciája által meghatározott idõpontig.

Az elsõ éves hozzájárulás összege a Szerzõdõ Felek
egyenlõ mértékû hozzájárulása alapján egy millió euro.

A további éves hozzájárulások összegét a Külügymi-
niszterek Konferenciája határozza meg.

38. Cikk

Az Alap vagyonának felhasználására vonatkozó szabá-
lyokat a Külügyminiszterek Konferenciája határozza meg.

39. Cikk

Az Alap a székhelye szerinti állam területén bankszám-
lát nyit, melyen az Alap vagyonát tartja. Az Alap admi-
nisztratív ügyeit az Ügyvezetõ Igazgató intézi.

9. Fejezet

A TAGSÁG FELMONDÁSA

40. Cikk

Bármely Szerzõdõ Fél kiléphet az Alapból felmondási
okiratának a Letéteményes Kormányhoz történõ átadásá-
val. A Szerzõdõ Fél tagsága az okiratnak a Letéteményes
Kormány általi kézhezvételtõl számított 12 hónap múlva
szûnik meg.

41. Cikk

A Szerzõdõ Félnek az Alapból történõ kiválása esetén, a
Szerzõdõ Fél és az Alap között a soron következõ Külügy-
miniszteri Konferencia által jóváhagyott kölcsönös megál-
lapodás rendezi a vagyoni viszonyokat.
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10. Fejezet

AZ ALAP FELOSZLATÁSA

42. Cikk

Az Alap kizárólag a Szerzõdõ Felek elõzetes egyetérté-
se alapján, a Külügyminiszterek Konferenciájának egy-
hangú döntése által oszlatható fel.

43. Cikk

A Jelen Alapszabály 41. Cikke szerinti döntés alkalmá-
val, az Ügyvezetõ Igazgató haladéktalanul megszüntet
minden tevékenységet, kivéve a végelszámolással, pénz-
ügyi követelések behajtásával és kötelezettségek teljesíté-
sével kapcsolatos tevékenységeket.

44. Cikk

A vagyon felosztásánál, az Alap kötelezettségeinek tel-
jesítése elsõbbséget élvez a hozzájárulások visszafizetésé-
vel szemben.”

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép ha-
tályba.

(2) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedések-
rõl a külpolitikáért felelõs miniszter gondoskodik.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

Figyelemfelhívás
a magyar–EU gazdasági kapcsolatokat érintõ

egyes magyar és közösségi jogszabályokra,
dokumentumokra

Magyar

Mezõgazdasági tárgyú

85/2008. (VII. 5.) FVM r. a vad védelmérõl, a vadgaz-
dálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi
LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004.
(V. 4.) FVM rendelet módosításáról

91/2008. (VII. 24.) FVM–EüM együttes rendelet a nö-
vényekben, a növényi termékekben és a felületükön meg-
engedhetõ növényvédõszer-maradék mértékérõl szóló
5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együttes rendelet módosítá-
sáról

94/2008. (VII. 24.) FVM–SZMM együttes rendelet a
pálinka és a törkölypálinka elõállításának és jelölésének
szabályairól

102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet az erdõk felújításá-
nak csekély összegû (de minimis) támogatásáról

13/2008. (VIII. 8.) NFGM–FVM együttes rendelet az
elõrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonat-
kozó szabályok megállapításáról és azok ellenõrzési mód-
szereirõl

104/2008. (VIII. 14.) FVM–EüM együttes rendelet az
állati eredetû élelmiszerekben található peszticidmara-
dék megengedhetõ mértékérõl szóló 34/2004. (IV. 26.)
ESZCSM rendelet módosításáról

Audiovizuális tárgyú

186/2008. (VII. 22.) Korm. rendelet a Magyar Köztársa-
ság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság
Kormánya közötti audiovizuális kapcsolatokról szóló
Egyezmény kihirdetésérõl

Pénzügyi tárgyú

22/2008. (VII. 22.) PM rendelet az európai befektetési
alap befektetési szabályainak részletes elemeirõl

Polgári jogi tárgyú

16/2008. (VIII. 1.) IRM rendelet az igazságügyért fele-
lõs miniszter és a Magyar Országos Közjegyzõi Kamara
által a külföldi felhasználásra szánt közokiratok tanúsít-
vánnyal történõ ellátásának eljárásáról

Energia tárgyú

16/2008. (VIII. 1.) KHEM rendelet a földgázelosztói és
közüzemi szolgáltatói engedélyesek vagy megbízottaik ál-
tal fogyasztói igény alapján, külön díj ellenében végezhetõ
szolgáltatások kizárólagos körének meghatározásáról

17/2008. (VIII. 1.) KHEM rendelet a villamosenergia-
elosztó hálózati engedélyesek és az egyetemes szolgáltató
által a felhasználó igénye alapján külön díj ellenében vé-
gezhetõ szolgáltatások körérõl és díjairól

Közlekedési tárgyú

203/2008. (VIII. 14.) Korm. rendelet a légrugós vagy
azzal egyenértékû rugózási rendszerû jármûvek után meg-
fizetett gépjármûadó 35%-ának megfelelõ összegû támo-
gatás nyújtásáról
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Oktatási tárgyú

26/2008. (VIII. 15.) OKM rendelet az alap- és mester-
képzési szakok képzési és kimeneti követelményeirõl szó-
ló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet módosításáról

Fogyasztóvédelmi tárgyú

15/2008. (VIII. 19.) NFGM rendelet a mágneses játékok
által jelentett veszélyekrõl szóló figyelmeztetõ felirat e já-
tékokon való feltüntetésérõl

Közösségi

Mezõgazdasági tárgyú

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 171 számá-
ban megjelent a Bizottság 2008/66/EK irányelve a
91/414/EGK tanácsi irányelvnek a bifenox, a diflufenikan,
a fenoxaprop-P, a fenpropidin és a kinoklamin hatóanyag-
ként való felvétele céljából történõ módosításáról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 172 számá-
ban megjelent a Bizottság 2008/69/EK irányelve a
91/414/EGK tanácsi irányelvnek a klofentezin, a dikamba,
a difenokonazol, a difjlubenzuron, az imazaquin, a lenacil,
az oxadiazon, a pikloram és a priproxifen hatóanyagként
aló felvétele céljából történõ módosításáról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 183 számában
megjelent a Bizottság 656/2008/EK rendelete egyes elne-
vezéseknek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és
földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzésérõl
Chamomilla Bohemica (OEM), Vlaams-Brabantse ta-
feldruif (OEM), Slovenská parenica (OFJ), Cipollotto
Nocerino (OEM)

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 183 számában
megjelent a Bizottság 657/2008/EK rendelete az oktatási
intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel va-
ló ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az
1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsola-
tos részletes szabályok megállapításáról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 185 számá-
ban megjelent a Bizottság 2008/70/EK irányelve a
91/414/EGK tanácsi irányelvnek a tritoszulfuron ható-
anyagként való felvétele céljából történõ módosításáról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 189 számában
megjelent a Bizottság 676/2008/EK rendelete egyes elne-
vezéseknek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és
földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzésérõl

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 197 számában
megjelent a Bizottság 2008/75/EK irányelve a 98/8/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a
széndioxid hatóanyagként való felvétele tekintetében tör-
ténõ módosításáról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 198 számá-
ban megjelent a Bizottság 2008/76/EK irányelve a takar-
mányban elõforduló nemkívánatos anyagokról szóló

2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mel-
lékletének módosításáról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 198 számában
megjelent a Bizottság 2008/77/EK irányelve a 98/8/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a
tiametoxám hatóanyagként való felvétele céljából történõ
módosításáról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 198 számában
megjelent a Bizottság 2008/78/EK irányelve a 98/8/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a
propikonazol hatóanyagként való felvétele céljából tör-
ténõ módosításáról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 200 számában
megjelent a Bizottság 2008/79/EK irányelve a 98/8/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének az
IPBC hatóanyagként való felvétele céljából történõ módo-
sításáról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 200 számában
megjelent a Bizottság 2008/80/EK irányelve a 98/8/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a
ciklohexil-hidroxidiazén-1-oxid, káliumsó hatóanyagként
való felvétele céljából történõ módosításáról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 202 számá-
ban megjelent a Bizottság 2008/82/EK irányelve a
2008/38/EK irányelvnek a krónikus veseelégtelenség ese-
tén a vesefunkció segítésére szánt takarmányok tekinteté-
ben történõ módosításáról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 205 számában
megjelent a Tanács 2008/72/EK irányelve a vetõmagokon
kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazá-
sáról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 219 számában
megjelent a Tanács 2008/73/EK irányelve az állat-egész-
ségügyi és tenyésztéstechnikai adatok jegyzékbe foglalá-
sára és közzétételére vonatkozó eljárások egyszerûsítésé-
rõl, továbbá a 64/432/EGK, 77/504/EGK, 88/407/EGK,
88/661/EGK, 89/361/EGK, 89/556/EGK, 90/426/EGK,
90/427/EGK, 90/428/EGK, 90/429/EGK, 90/539/EGK,
91/68/EGK, 91/496/EGK, 92/35/EGK, 92/65/EGK,
92/66/EGK, 92/119/EGK, 94/28/EK, 2000/75/EK irány-
elv és a 2000/258/EK határozat, valamint a 2001/89/EK,
2002/60/EK és 2005/94/EK irányelv módosításáról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 219 számá-
ban megjelent a Bizottság 2008/83/EK irányelve a
2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában
a zöldségfajok egyes fajtáinak a vizsgálatakor minimáli-
san figyelembe vett jellemzõk és a vizsgálat elvégzésének
minimumkövetelményei tekintetében történõ végrehajtási
intézkedések meghatározásáról szóló 2003/91/EK irány-
elv módosításáról

Pénzügyi tárgyú

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 189 számában
megjelent a Bizottság 678/2008/EK rendelete az Oszáma
bin Ládennel, az al-Qaida hálózattal és a tálibokkal össze-
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köttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel
szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezeté-
sérõl szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 97. alkalommal
történõ módosításáról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 195 számában
megjelent a Tanács 693/2008/EK rendelete a 974/98/EK
rendeletnek az euró Szlovákiában való bevezetése tekinte-
tében történõ módosítása

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 195 számában
megjelent a Tanács 694/2008/EK rendelete a 2866/98/EK
rendeletnek az euro szlovákiai átváltási árfolyama tekinte-
tében történõ módosításáról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 214 számában
megjelent a Bizottság 803/2008/EK rendelete az Oszáma
bin Ládennel, az al-Qaida hálózattal és a tálibokkal össze-
köttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel
szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezeté-
sérõl szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 98. alkalommal
történõ módosításáról

Környezetvédelmi tárgyú

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 192 számá-
ban megjelent a Bizottság 2008/74/EK irányelve a
2005/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a
2005/78/EK irányelvnek a könnyû személygépjármûvek
és haszongépjármûvek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás te-
kintetében történõ típusjóváhagyása és a jármûjavítási és
-karbantartási információk elérhetõsége tekintetében tör-
ténõ módosításáról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 199 számában
megjelent a Bizottság 692/2008/EK rendelete a könnyû
személygépjármûvek és haszongépjármûvek (Euro 5 és
Euro 6) kibocsátás tekintetében történõ típusjóváhagyásá-
ról és a jármûjavítási és -karbantartási információk elérhe-
tõségérõl szóló 715/2007/EK európai parlamenti és taná-
csi rendelet módosításáról és végrehajtásáról

Költségvetési tárgyú

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 181 számában
megjelent a Tanács 2008/562/EK határozata a Szlovákiá-
ban fennálló túlzott hiányról szóló 2005/182/EK határozat
hatályon kívül helyezésérõl

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 181 számában
megjelent a Tanács 2008/563/EK határozata a cseh köztár-
sasági túlzott költségvetési hiányról szóló 2005/185/EK
határozat hatályon kívül helyezésérõl

Statisztikai tárgyú

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 218 számában
megjelent az Európai Parlament és a Tanács 763/2008/EK
rendelete a nép- és lakásszámlálásról

Áruk szabad áramlása tárgyú

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 179 számában
megjelent az Európai Parlament és a Tanács 2008/51/EK
irányelve a fegyverek megszerzésének és tartásának ellen-
õrzésérõl szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv módosítá-
sáról

Távközlési tárgyú

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 196 számában
megjelent az Európai Parlament és a Tanács 683/2008/EK
rendelete az európai mûholdas navigációs programok vég-
rehajtásának folytatásáról

Közlekedési tárgyú

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 191 számában
megjelent az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK
irányelve a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös
átjárhatóságáról
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II.
A gazdasági kapcsolatok eseményei

A magyar–EU kereskedelmi kapcsolatok alakulása
2008. január–május havi adatok alapján

2008. I–V. hónap adatai szerint az EU többi 26 tagál-
lamába való kiszállítás (1. számú táblázat) 23 798 M
eurót (2007. I–V. hónapjában 21 874 M eurót), a beérke-
zés 20 730 M eurót (2007. I–V. hónapjában 19 776 M
eurót) tett ki, így 2008. májusban a múlt év azonos idõsza-
kához képest, euróban mérve, a kiszállítások 8,8%-kal
emelkedtek, a beérkezések 4,8%-kal nõttek. Ugyanezen
idõszakban a magyar összkivitel valamivel nagyobb mér-

tékben, 12,9%-kal (27 351 M euróról 30 879 M euróra)
bõvült, az összbehozatal is az EU-tagállamokból való
beérkezésnél jobban nõtt, 10,3%-kal (27 653 M euróról
30 511 M euróra). Ennek megfelelõen a tagországok ré-
szesedése a magyar kivitelben 77,1%-ot (2007. I–V. hó-
napjában 80,0%), a behozatalban 67,9%-ot (2007. I–V.
hónapjában 71,5%) tett ki. A fentiek szerint a forgalom
egyenlege az egy évvel korábbi azonos idõszakban re-
gisztrált 2098 M eurós többlethez képest most 3068 M
eurós többletet mutatott, miközben a teljes magyar forga-
lomban mért elõzõ évi 302 M eurós deficit is 2008 májusá-
ban 368 M eurós többletre változott.



A tagországokkal lebonyolított áruforgalom szerke-
zete a SITC árufõcsoportok szerinti megoszlás alapján a
következõként alakult (2. számú táblázat):

A kiszállításban az élelmiszerek 1502 M eurót tettek ki,
részesedésük így 6,3% (2007. I–V. hónapjában 6,5%), a
nyersanyagok értéke 581 M euró volt, mely 2,4%-os súlyt
jelent (2007. I–V. hónapjában 2,2%), az energiahordo-
zók 678 M eurót értek el, ez 2,8%-os részesedés (2007.
I–V. hónapjában 1,6%), a feldolgozott termékek értéke
6573 M euró volt, ez 27,7%-os hányadnak felel meg
(2007. I–V. hónapjában 27,9%), míg a gépek és berende-
zések 14 464 M eurós forgalma 60,8%-os részarányt kép-
visel (2007. I–V. hónapjában 61,8 %).

A beérkezések esetében az élelmiszerek 1209 M eurót
tettek ki, így részesedésük 5,8% (2007. I–V. hónapjában
5,3%), a nyersanyagok értéke 376 M euró volt, mely
1,8%-os súlyt jelent (2007. I–V. hónapjában 1,6%), az
energiahordozókból 772 M euró értékû érkezett be, ami
3,7%-os részaránynak felel meg (2007. I–V. hónapjában
3,2%), a feldolgozott termékek beérkezése 8265 M eurót
ért el, ez 39,9%-os hányadnak felelt meg (2007. I–V. hó-
napjában 40,6%), míg a gépek és berendezések cikkcso-
port 10 108 M eurós beérkezéssel 48,8%-os részesedést
reprezentált (2007. I–V. hónapjában 49,3%).

Tájékoztatásul közöljük az EU-n kívüli legfontosabb
partnerországokkal lebonyolított forgalom adatait is
(3. számú táblázat).

Ezek szerint 2008. elsõ öt hónapjában az átlagot lénye-
gesen meghaladóan nõtt kivitelünk Oroszországba
(+53%), Szerbiába (+48%), szintén az átlag felett alakult
Ukrajnába (+21%), valamint Horvátországba (+27%), to-
vábbá az USA-ba (+21%) irányuló exportunk is. Jelentõs
növekedést mutat a svájci (+38%) exportforgalom is. Az
átlag alatt alakult a Japánba irányuló export üteme (+ 9%),
valamint a kanadai export üteme (+11%). A Kínába irá-
nyuló export csökkent az elõzõ évi szinthez képest.

Behozatalunkban a legnagyobb részesedéssel bíró relá-
ciók közül az orosz forgalom az országos átlagnál gyor-
sabban nõtt (+ 35%); a kisebb volumenû ukrajnai (+ 44%)
és Szerbiából származó (+ 38%), behozatal is jelentõsen
emelkedett. Az átlag feletti mértékben nõtt továbbá a Ka-
nadából (+17%) és Kínából (+ 37%) származó importunk.
Japánból és Svájcból a behozatal az országos átlag körül
alakult. Az átlag alatti mértékben nõtt az USA (+ 7%) im-
port.
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1. számú táblázat

Az Európai Unió 27 tagországán belül bonyolított 2008. január–május havi áruforgalom
(feladó/rendeltetési országok szerint)

M.e.: M euró

Ország

Kiszállítás Beérkezés

2007. 2008.
Index

2008/2007.

Megoszlás
(%)

2008-ban
2007. 2008.

Index
2008/2007.

Megoszlás
(%)

2008-ban

Németország 8 192 8 235 100,5% 26,7% 7 740 8 045 104,0% 26,4%

Ausztria 1 212 1 528 126,0% 4,9% 1 697 1 830 107,8% 6,0%

Olaszország 1 580 1 551 98,2% 5,0% 1 307 1 272 97,3% 4,2%

Franciaország 1 300 1 337 102,8% 4,3% 1 311 1 319 100,6% 4,3%

Nagy Britannia 1 191 1 291 108,4% 4,2% 712 617 86,7% 2,0%

Hollandia 777 907 116,8% 2,9% 1 165 1 286 110,4% 4,2%

Lengyelország 1 211 1 317 108,8% 4,3% 1 112 1 195 107,6% 3,9%

Szlovákia 1 038 1 393 134,2% 4,5% 815 978 120,0% 3,2%

Spanyolország 937 953 101,7% 3,1% 417 472 113,2% 1,5%

Csehország 1 006 1 226 121,9% 4,0% 1 002 1 155 115,3% 3,8%

Románia 1 099 1 465 133,3% 4,7% 646 628 97,2% 2,1%

Belgium 434 504 116,1% 1,6% 557 636 114,2% 2,1%

Finnország 121 158 130,3% 0,5% 195 239 122,3% 0,8%

Svédország 297 276 92,9% 0,9% 306 259 84,6% 0,8%



Ország

Kiszállítás Beérkezés

2007. 2008.
Index

2008/2007.

Megoszlás
(%)

2008-ban
2007. 2008.

Index
2008/2007.

Megoszlás
(%)

2008-ban

Szlovénia 290 346 119,2% 1,1% 236 291 123,1% 1,0%

Görögország 209 225 107,6% 0,7% 32 31 97,0% 0,1%

Dánia 197 211 107,4% 0,7% 184 192 104,1% 0,6%

Bulgária 209 328 156,8% 1,1% 38 43 111,8% 0,1%

Portugália 190 175 91,9% 0,6% 58 62 107,1% 0,2%

Írország 148 147 99,2% 0,5% 125 104 83,1% 0,3%

Litvánia 78 78 100,0% 0,3% 21 19 87,2% 0,1%

Lettország 69 63 91,8% 0,2% 7 7 100,0% 0,0%

Észtország 44 41 94,2% 0,1% 29 7 24,8% 0,0%

Ciprus 25 15 58,6% 0,0% 6 13 204,6% 0,0%

Luxemburg 17 28 163,0% 0,1% 41 27 65,9% 0,1%

Málta 3 2 72,0% 0,0% 14 3 19,8% 0,0%

EU összesen 21 874 23 798 108,8% 77,1% 19 776 20 730 104,8% 67,9%

Magyarország
összesen

27 351 30 879 112,9% 100,0% 27 653 30 511 110,3% 100,0%

2. számú táblázat

Az EU 27 országon belüli árucsereforgalom-struktúrájának változása SITC árufõcsoportok szerint
2008. január–május hónapban

Árufõcsoport

Kiszállítás Beérkezés

2007.
M euró

2007.
%

2008.
M euró

2008.
%

2007.
M euró

2007.
%

2008.
M euró

2008.
%

Élelmiszerek, ital, dohány 1427 6,5 1502 6,3 1046 5,3 1209 5,8

Nyersanyagok 478 2,2 581 2,4 319 1,6 376 1,8

Energiahordozók 354 1,6 678 2,8 628 3,2 772 3,7

Feldolgozott termékek 6095 27,9 6573 27,7 8026 40,6 8265 39,9

Gépek, gépi berendezések 13520 61,8 14464 60,8 9757 49,3 10108 48,8

Összesen 21874 100,0 23798 100,0 19776 100,0 20730 100,0

8–9. szám KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 87



3. számú táblázat

Külkereskedelmi termékforgalom 2008. január–május hónapban
(feladó/rendeltetési országok szerint)

M.e.: M euró

Ország

Kiszállítás Beérkezés Egyenleg

2007. 2008.
Index

2008/2007.
2007. 2008.

Index
2008/2007.

2007. 2008.

EU 27 ország 21 874 23 798 108,8% 19 776 20 730 104,8% 2 098 3 068

Egyes kiemelt EU-n kívüli országok KIVITEL BEHOZATAL

Horvátország 411 522 127,2% 99 116 117,5% 312 406

Szerbia 330 488 147,6% 68 94 138,1% 262 394

Svájc 296 408 137,8% 236 274 116,2% 60 134

Oroszország 757 1 155 152,6% 1 970 2 671 135,5% –1213 –1516

Ukrajna 481 582 121,1% 328 474 144,5% 153 108

USA 619 751 121,2% 486 522 107,4% 133 229

Kanada 54 60 110,7% 62 73 117,0% –8 –13

Japán 112 122 109,4% 738 816 110,7% –626 –694

Kína 315 300 95,2% 1 302 1 787 137,2% –987 –1487

Magyarország összesen 27 351 30 879 112,9% 27 653 30 511 110,3% –302 368
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Figyelemfelhívás a Közösség egyes
jogszabálytervezeteire, állásfoglalásaira

Tájékoztatók, közlemények

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 172 számában
megjelent a Régiók Bizottsága véleménye:

– „Zöld könyv a városi közlekedésrõl”
– „Bõvítési stratégia és a legfontosabb kihívások

2007–2008”
– „A villamos energia és a földgáz európai piacai: Har-

madik intézkedéscsomag”

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 183 számában
megjelent a C-138/08 sz. ügy: A Fõvárosi Ítélõtábla (Ma-
gyar Köztársaság) által 2008. április 7-én benyújtott elõze-
tes döntéshozatal iránti kérelem – Hochtief AG, Linde-

Kca-Dresden GmbH kontra Közbeszerzések Tanácsa Köz-
beszerzési Döntõbizottság

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 185 számában
megjelent a Számvevõszék 4/2008. sz. különjelentése a tej-
kvótáknak az Európai Unióhoz 2004. május 1-jén csatlako-
zott tagállamokban történõ bevezetésérõl, a Bizottság vála-
szaival együtt

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 200 számában
megjelent az európai adatvédelmi biztos véleménye a tag-
államok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsá-
gi jellemzõire és biometrikus elemeire vonatkozó elõírá-
sokról szóló 2252/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról
szóló európa parlamenti és tanácsi rendeletjavaslatról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 211 számában
megjelent az Európai Gazdasági és Szociális bizottság vé-
leménye – Tárgy: a Bizottság közleménye – versenyképes



régiók: kutatás és innováció. Hozzájárulás a gazdasági nö-
vekedés felgyorsításához, a munkahelyek számának növe-
léséhez és minõségének javításához

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 211 számában
megjelent az Európai Gazdasági és Szociális bizottság vé-
leménye –. tárgy: javaslat európai parlamenti és tanácsi
irányelvre a kerekes mezõgazdasági vagy erdészeti trakto-
rok borulás hatása elleni védõszerkezetekrõl

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 211 számában
megjelent az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vé-
leménye – tárgy: a Bizottság közleménye a Tanácsnak, az

Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális
bizottságnak és a Régiók Bizottságának a tagállamokban
végzett környezetvédelmi ellenõrzések minimumkövetel-
ményeinek megállapításáról szóló 2001/331/EK ajánlás
felülvizsgálatáról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 214A számában
megjelent a Mezõgazdasági Növényfajok Közös Fajta-
jegyzéke – Hatodik kiegészítés a 26. teljes kiadáshoz –
magyarázat – szántóföldi fajok jegyzéke – zöldségfajok
közös fajtajegyzéke – hatodik kiegészítés a 26. teljes ki-
adáshoz
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A szerkesztõbizottság tagjai: Antal Péter
dr. Czombos Tamás
Ifflandné Szabó Rozália
Kosaras Ferenc

Felelõs szerkesztõ: Mocsáry Péter



A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

dr. Zavodnyik József

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény magyarázata I–II.

címû kétkötetes kiadványát.

A 2004. május 1-jén hatályba lépett, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. tör-
vény részletesen szabályozza a magyar biztosítási piac szereplõi piacra lépésének és mûködésének,
illetve a biztosításfelügyeleti hatóság tevékenységének egyes kérdéseit, téve mindezt a közösségi jog ren-
delkezéseinek való megfelelés igényével.

A jogszabály magyarázatára vállalkozó jelen munka feltárja a törvény belsõ összefüggéseit, ismertetve az
egyes elõírások közösségi biztosítási jogi hátterét is. Felhívja a figyelmet a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete által közzétett ajánlásokra, állásfoglalásokra, módszertani útmutatókra és tájékoztatókra, illetõ-
leg a bírósági határozatokra, ezáltal is megkönnyítve az egyes rendelkezések helyes értelmezését és gya-
korlati alkalmazását.

Ajánljuk elsõsorban mindazoknak, akik mindennapi munkájuk során a biztosítási törvény elõírásait kell,
hogy alkalmazzák, így a biztosítók munkatársainak, a biztosításközvetítõknek és a biztosítási szaktanács-
adóknak, de a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban a biztosítás területével foglalkozóknak,
továbbá a biztosítási jogot tanulóknak is.

A szerzõ, dr. Zavodnyik József 1991-tõl 2001-ig az Állami Biztosításfelügyeletnél, illetve a Pénzügyi Szer-
vezetek Állami Felügyeleténél dolgozott, 2001-tõl a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagja.
Az elmúlt években számos publikációja jelent meg a biztosítási jog tárgyában, s több helyen oktat
biztosítási ismereteket.

A 848 oldal terjedelmû, kétkötetes kiadvány ára 3675 Ft áfával.

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

MEGRENDELÉS

Megrendeljük
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény magyarázata I–II. címû két-
kötetes kiadványt (ára: 3675 Ft áfával) ................. példányban, és kérjük, juttassák el az alábbi címre:

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás

90 KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 8–9. szám



KÖNYVISMERTETÕ

Dr. Holló András és dr. Balogh Zsolt 1994-ben határozták el elõször, hogy az Alkotmány tételeihez rendel-
ten közreadják az alkotmánybírósági gyakorlat – fõként elvi tételeket tartalmazó – vázlatát:

Az értelmezett Alkotmány

címû könyvet. Az ötéves ítélkezési gyakorlat összefoglalásáról megjelent kötet pozitív szakmai visszhangja
bátorította a szerkesztõket, hogy újabb öt év elteltével megjelentették a második kötetet. Ezt a munkát so-
kan forgatták mindazok, akiknek az alkotmányjogi ismeretek folyamatos frissítése megkerülhetetlen, de
azok is, akik csupán érdeklõdtek az Alkotmánybíróság tevékenységérõl, jogfejlesztõ ítélkezésérõl.
Ismét eltelt öt év. A szerkesztõk úgy döntöttek, hogy – immár hagyományként – elkészítik a tizenöt éves
gyakorlat összefoglalását. E harmadik kötet megfelelõ kiindulópontot jelent annak megismerésében, hogy
az Alkotmány egyes rendelkezései miként hatályosultak a gyakorlatban, az Alkotmány szabályaiból milyen
elvi következtetések adódnak az államszervezet, a jogrendszer mûködését illetõen. A tizenöt éves gyakor-
lat összefoglalása pedig ebben szilárd hátteret jelent.
Ajánljuk e könyvet a jogalkotás szakembereinek, a jogalkalmazóknak, elsõsorban a bíráknak, ügyészek-
nek, az önkormányzatoknál dolgozó jogászoknak, ügyvédeknek, valamint az egyetemi oktatóknak és hall-
gatóknak egyaránt. A jelölt szakmai kör mindennapi munkáját elõsegítõ könyv olyan „kivonat”, amely az al-
kotmánybírósági gyakorlat ismertetésén keresztül – a szerkesztõk reményei szerint – az alkotmányos jog-
állam mûködéséhez elengedhetetlen értékrenddel is megismertet.
Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Az értelmezett Alkotmány címû kiadványt (ára: 8832 Ft áfával) ..................... példányban,
és kérjük juttassák el az alábbi címre:

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó kiadásában

MEGJELENT

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

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

A 256 oldalterjedelmû kiadvány ára: 2961 Ft áfával.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû könyvét.

Az olvasó olyan tudományos munkát tart a kezében, amelynek legfõbb tárgya a büntetõeljárási jog, a büntetõeljárás és
kisebb mértékben a kriminalisztika. Így jelenik meg a büntetõeljárási jog tudományának és kodifikációjának története is.
Bócz Endre több síkon elemzi a büntetõeljárás tárgyköreit. Az egyik a kodifikáció- és tudománytörténeti aspektus. Ezen
belül ismerteti az 1808. évi francia kódexek Európára kiterjedõ hatásait, ideértve az 1896. évi magyar Bûnvádi Perrend-
tartást is. A munka külön érdekessége és értéke a nálunk úgyszólván ismeretlen cári orosz kodifikálás történetének, az
1864. évi kódexnek és elõzményeinek bemutatása.
A mû másik kiterjedt tárgykörét a nyomozás adja. A szerzõ rámutat itt olyan jelenségekre, amelyeknek ritkán jártunk
utána a jogi elemzés során. Ilyenek pl. a nyomozásról mint a büntetõeljárás önálló szakaszáról vallott nézetek, illetõleg
az azt kifejezõ intézmények.
A szerzõ az ügyész, a közvádló szerepkörébe szõve foglalkozik a bizonyítás kérdéseivel. Itt elsõsorban a fogalmak
– mint a „bizonyítás”, „történés”, „tény”, „felderítés” – tisztázására törekszik. Nem mulasztja el szóvá tenni a bûnügyi
technika jelentõségét, a bizonyításban vitt fejlesztõ szerepét és a kriminalisztikai képzés hiányosságait. Figyelmet szen-
tel a nyomozásbeli tényfeltárás (bizonyítás) terjedelmének. Felhívja a figyelmet a nyomozási, vizsgálati szakaszban
fenyegetõ egyoldalúság veszélyeire, fõként arra, hogy az ezt követõ döntés befolyásolására alkalmas.
Az olvasó természetesen maga dönti el, mit tart a bemutatott mûbõl a legtanulságosabbnak.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3990 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

DR. GECSÉNYI LAJOS, a történettudományok kandidátusa
és DR. MÁTHÉ GÁBOR, az állam- és jogtudományok kandidátusa

szerkesztésében

SUB CLAUSULA
1956

Dokumentumok a forradalom történetéhez
címû könyvét.

Mi és hogyan történt 1956 õszén? Miként roppant meg fokozatosan a diktatúra az októberig vezetõ hónapok során, mit
tettek és mit akartak a forradalom vezetõi, miközben az utcákon már a tankok dübörögtek és a fegyverek ropogtak?
És mit tettek a nagyhatalmak, melyek közül az egyik birodalma sáncait védte, a többi pedig az együtt érzõ kívülállás
paravánja mögül figyelte a példátlan bátorsággal vállalt harcot és bukást. Hiteles választ a kérdések láncolatára aligha
adhat más, mint a korabeli források tanúsága.
Ez indította a kötet szerkesztõit arra, hogy az 50. évforduló elõestéjén mindabból, amit fontosnak tartanak, a forradalom
elõzményeit, az odáig vezetõ utat, majd a hõsi küzdelem hátterében folyó hazai és nemzetközi tárgyalásokat, döntése-
ket, értékeléseket illetõen, egy kötetbe gyûjtve a történelemtudomány szabályai szerint ismét közzétegyék. Magyar,
orosz, angol, amerikai, osztrák levéltárak anyagából válogattak, és használták az elsõdleges közlés helyének meg-
jelölésével az eddigi publikációkat is. Olyan gyûjtemény jött így létre, amely, ha nem is hiánytalanul, de meghatározó
elemeiben átfogja 1956 történetét.

A kötet 768 oldal terjedelmû, ára 6594 forint áfával.

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

SUB CLAUSULA
1956

Dokumentumok a forradalom történetéhez

címû, 768 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 6594 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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TOVÁBBKÉPZÉS

A Budapesti CORVINUS Egyetem
KÖZGAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET

(ISO 9001:2000 szabvány alapján minõsített intézet)
tájékoztatója

A BCE Közgazdasági Továbbképzõ Intézet felvételt hirdet a 2009.
februárban induló, másoddiplomát adó közgazdasági szakirányú
továbbképzéseire és tanfolyami képzéseire.

Általános tudnivalók:
Az intézet közgazdasági szakirányú továbbképzésein szerez-
hetõ oklevelek a felsõoktatási törvényben rögzített felsõfokú
szakirányú szakképesítést tanúsítják.
Jelentkezési határidõ: 2008. október 31.
Jelentkezési lapot, tájékoztató füzetet, mely a továbbképzési le-
hetõségek általános tudnivalói mellett, szakonként részletesen
tartalmazza a képzés célját és tantervét, térítésmentesen a BCE
Közgazdasági Továbbképzõ Intézetnél (BCE KTI) lehet be-
szerezni.

Címünk: BCE Közgazdasági Továbbképzõ Intézet
1085 Budapest VIII., Rigó u. 3.

Postacímünk: 1444 Budapest, Pf. 275 KTI.

Honlapunk: http://kti.linett.hu
http://uni-corvinus.hu

Telefonszámaink: 216-4441, 216-4442 vagy 216-4443.
E-mail címünk: kti@uni-corvinus.hu
Jelentkezési feltételek: Államilag elismert felsõfokú (alap, mester,
illetve korábban egyetem, fõiskola) iskolai végzettség és szakkép-
zettség. Jelentkezni a kiadott tájékoztatóban lévõ jelentkezési la-
pon vagy az interneten letöltött jelentkezési lapon lehet. A tan-
folyami képzésekre a Tájékoztató füzetünkben közöltek szerint.
Képzési idõ: A szakirányú továbbképzések 4 félévig tartanak. Ettõl
való eltérést és a tanfolyamok képzési idejét a Tájékoztató füzetünk
tartalmazza. A foglalkozások hetenként általában egy napot vesznek
igénybe és 9.40–18.00 óra között kerülnek megtartásra.
A felsõfokú szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél meg-
szerzésének feltételei: Az elõírt képesítési követelmények (az elõírt
tanulmányi és vizsgakötelezettségek eredményes teljesítése, szak-
dolgozat készítése, záróvizsga eredményes letétele) teljesítése.
A kiadható oklevél tartalma az adott szak képesítési követelmé-
nyeiben elõírtak szerint, az alapképzettségtõl és az elvégzett
szaktól függ.

2009-ben az alábbi közgazdasági szakirányú továbbképzési szakokra hirdetünk felvételt:

1. Elemzõ statisztikus szak
2. Nemzetközi gazdasági (és üzleti)

kapcsolatok szak
3. Vezetési és szervezési szak
4. Marketing szak
5. Pénzügy szak
6. Agrár-közgazdasági szak
7. Vállalkozási menedzsment szak
8. Értékelemzõ szak
9. Környezeti menedzsment szak

10. Biztosítási szak
11. Személyügyi gazdálkodás az emberi erõforrásokkal szak
12. Jövõkutatás, elõrejelzés (stratégiaformálás) szak
13. Egészségügyi menedzsment szak

14. Belügyi gazdasági szak
15. Gyógyszerügyi menedzsment szak
16. Ingatlangazdálkodási szak
17. Védelemgazdasági szak
18. Projektmenedzsment (fõvállalkozás) szak
19. Közigazgatás gazdálkodása és ellenõrzése szak
20. Felszámolási és vagyonfelügyeleti szak
21. Érdekérvényesítõ (lobbi) szak
22. Kultúra-gazdaságtan szak
23. Vezetési tanácsadás szak
24. Esélyegyenlõségi szak
25. Versenyszakértõ (Piacszabályozási szakértõ)
26. Biztosítási szak Egészségügyi biztosítás specializáció
27. Változás- és válságmenedzsment szak

Gazdasági szakképesítést nyújtó és céltanfolyamok
Gazdasági tanfolyamaink elsõsorban az aktuális gazdálkodási, pénzügyi, adózási és vezetési tudnivalókat tartalmazzák.
Szakképesítést nyújtó tanfolyamaink a rendeletileg elõírt követelményrendszer szerint épülnek fel, s eredményes szakvizsga után
képesítést tanúsító bizonyítványt adnak.
Külön megbízás alapján intézményeknél, gazdasági társaságoknál, vállalkozásoknál új munkakörök, feladatok szakszerû ellátását
segítõ céltanfolyamokat szervezünk.

2009-ben az alábbi tanfolyamokra hirdetünk felvételt:

1. Alapfokú értékelemzõ tanfolyam intézménynél,
gazdasági társaságnál, vállalkozásnál

2. Elektronikus kereskedelem, digitális gazdaság
3. Középfokú innovációs szakasszisztens szaktanfolyam
4. Esélyegyenlõségi szaktanfolyam
5. Direkt marketing tanfolyam
6. Munkaerõ-piaci politikák, munkaerõ-piaci elemzések

7. Biztosítási tanácsadó szaktanfolyam
8. Biztosításközvetítõ szaktanfolyam
9. Marketing-, reklám- és PR-menedzser szaktanfolyam

10. Gyógyszer sales representative szaktanfolyam
11. Pénzügyi számviteli szakellenõri szaktanfolyam
12. Okleveles pénzügyi revizori szaktanfolyam
13. Társadalombiztosítási szakmai klub

BCE KÖZGAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET
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Szerkesztésért felel: Mocsáry Péter. Telefon: 458-3538.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu.
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma ZRt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2008. évi éves elõfizetési díj: 23 940 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 11 970 Ft áfával. Egy példány ára: 2100 Ft áfával.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tartalom
Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adat-
bázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
a Határozatok Tára, továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a
Versenybírósági Határozatok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ
el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adat-
csomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.

Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazo-
dást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabály-
ban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 81 000 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 143 000 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 180 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 292 500 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 382 500 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 650 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2008. ............................... hónaptól.

A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................

A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................

Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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