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GAZDASÁGI KÖZLÖNY
A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA
Szerkesztőség:
Megjelenik szükség szerint,
1055 Budapest, Honvéd u. 13-15.
Telefon: +36 1 374 2892
Fax: +36 1 374 2896
E-mail: gazdasagi.kozlony@nfgm.gov.hu

kizárólag elektronikus formában,
az NFGM honlapján.

TARTALOM
___________________________________________________________________________

TÖRVÉNY

2009. évi CXXXIII. törvény a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről (MK. 181. szám)
2009. évi CLI. törvény a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint
eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról (MK. 192. szám)

KORMÁNYRENDELET

282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a
településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi
érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes
szabályairól (MK. 180. szám)
306/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság
Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről
(MK. 192. szám)
315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt
szervezetek tevékenységének részletes szabályairól (MK.192. szám)
330/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának
részletes szabályairól szóló 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról (MK. 193. szám)
340/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a 2007–2013. programozási időszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához
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kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet és a jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes módon felhasznált európai uniós
forrásokból származó és a kapcsolódó állami támogatások behajtásának eljárási rendjéről szóló 55/2005. (III.
26.) Korm. rendelet módosításáról (MK. 195. szám)
351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló
repülőtér-fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
(MK. 196. szám)

KORMÁNYHATÁROZAT

1220/2009. (XII. 28.) Korm. határozat a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységére vonatkozó
szabályozás összhangjának biztosítása érdekében szükséges kormányzati feladatokról (MK. 192. szám)
1009/2010. (I. 22.) Korm. határozat a Magyar Köztársaság Kormánya, a Dán Királyság Kormánya, az
Egyesült Királyság Kormánya, a Francia Köztársaság Kormánya, a Görög Köztársaság Kormánya, a Lengyel
Köztársaság Kormánya, a Német Szövetségi Köztársaság Kormánya, az Olasz Köztársaság Kormánya, az
Orosz Föderáció Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya, a Spanyol Királyság Kormánya, a Svájci
Konföderáció Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között az Európai Röntgen-szabadelektronlézer
Létesítmény (European X-Ray Free-Electron Laser, XFEL) építéséről és üzemeltetéséről szóló Egyezmény
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról (MK. 6. szám)
1011/2010. (I. 22.) Korm. határozat a Széchenyi Kártya Program folytatásáról (MK. 6. szám)

MINISZTERELNÖKI HATÁROZAT

99/2009. (XII. 3.) ME határozat A Norvég Királyság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között
2005. június 10-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2004–2009 közötti végrehajtásáról szóló
együttműködési megállapodás, valamint egyrészről az Izlandi Köztársaság Kormánya, a Liechtensteini
Nagyhercegség Kormánya, a Norvég Királyság Kormánya, másrészről a Magyar Köztársaság Kormánya
között 2005. július 7-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2004–2009 közötti végrehajtásáról
szóló együttműködési megállapodás módosításáról szóló megállapodás szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról (MK. 174. szám)

MINISZTERI RENDELET

31/2009. (XII. 15.) NFGM rendelet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség irányítása alá, a XIX. Uniós fejlesztések
fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2009. évi felhasználásának rendjéről szóló 11/2009. (IV. 14.)
NFGM rendelet módosításáról (MK. 183. szám)
32/2009. (XII. 29.) NFGM rendelet a szakmagyakorlási jogosultságokkal, névjegyzékek vezetésével
kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével
kapcsolatos részletes szabályokról (MK. 194. szám)
33/2009. (XII. 30.) NFGM rendelet a Társadalmi Megújulás Operatív Program, a Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program, valamint a Közép-Magyarországi Operatív Program egyes prioritásainak végrehajtásában
közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló 9/2008. (VII. 25.) NFGM rendelet módosításáról (MK. 196. szám)
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34/2009. (XII. 30.) NFGM rendelet a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. prioritására, a
Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására
vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet módosításáról (MK. 196. szám)
1/2010. (1. 8.) NFGM rendelet az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának
követelményeiről (MK. 1. szám)
2/2010.(1.8.) NFGM rendelet az új Magyarország Fejlesztési Terv keretében megvalósuló beruházások forint
árfolyamának változásából eredő költségnövekményének kompenzációjáról (MK. 1. szám)
3/2010.(1.8.) NFGM rendelet a Társadalmi Megújulás Operatív Program előirányzatából nyújtott, az Európai
Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése hatálya alá tartozó támogatások
felhasználásáról szóló 25/2007. (1X.12.) MeHVM rendelet módosításáról (MK. 1. szám)
4/2010. (I. 8.) NFGM rendelet az építésügyi célelőirányzatról szóló 10/2009. (IV. 14.) NFGM rendelet
módosításáról (MK. 1. szám)
5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó
forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a
kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól (MK. 2. szám)
6/2010. (I. 14.) NFGM rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról (MK. 2. szám)
7/2010. (I. 19.) NFGM rendelet a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium egyes fejezeti kezelésű
előirányzatai kezeléséről és támogatásainak lebonyolításáról (MK. 4. szám)
8/2010. (1.21.) NFGM rendelet a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló
1/2009. (1.20.) NFGM rendelet, valamint a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 3/2009.(1.27.) NFGM rendelet
módosításáról (MK. 5. szám)
9/2010. (1.21.) NFGM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források
felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről (MK. 5. szám)

MINISZTERI UTASÍTÁS

19/2009. (XII. 4.) NFGM utasítás a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatáról (HÉ. 59. szám)
20/2009. (XII. 31.) NFGM utasítás a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatáról (HÉ. 65. szám)
21/2009. (XII. 31.) NFGM utasítás a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter irányítása alá tartozó szervek
cafeteriakeretéről (HÉ. 65. szám)
22/2009. (XII. 31.) NFGM utasítás a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium új munkatársainak
beilleszkedését segítő orientációs programról (HÉ. 65. szám)
1/2010. (I. 6.) NFGM utasítás a cafeteriajuttatásról (HÉ. 1. szám)
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MINISZTÉRIUMI KÖZLEMÉNYEK

NFGM közlemény a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek
kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GM, és a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel
módosított 4/1999. (II. 24.) GM rendelet szerint a kijelölt szervezet kijelölésének megszűnéséről
NFGM közlemény a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek
kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GM, és a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel
módosított 4/1999. (II. 24.) GM rendelet szerint a kijelölt szervezet kijelölésének megszűnéséről
NFGM közlemény a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek
kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GM és a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel
módosított 4/1999. (II. 24.) GM rendelet szerint kijelölt szervezet közzétételéről
Közlemény fejlesztési támogatás odaítéléséről
XVIII. Magyar Innovációs Nagydíj felhívás
Magyar Gazdaságért – Díj, Ybl Miklós – Díj, valamint Miniszteri Elismerés március 15-i nemzeti ünnep
alkalmából történő adományozására vonatkozó javaslattételi felhívás
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KORMÁNYHATÁROZAT
(Megtekintéssel a Magyar Közlönyből)

MINISZTERELNÖKI HATÁROZAT
(Megtekintéssel a Magyar Közlönyből)

MINISZTERI RENDELET
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MINISZTERI UTASÍTÁS
(Megtekintéssel a Hivatalos Értesítőből)
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NFGM közlemény
a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek
kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GM, és a 75/2004. (IV. 29.)
GKM rendelettel módosított 4/1999. (II. 24.) GM rendelet szerint a kijelölt szervezet
kijelölésének megszűnéséről
A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatáskörébe utalt szakágazatok vonatkozásában a
műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes
szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GM, és a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított 4/1999. (II. 24.)
GM rendelet szerint kijelölt
TÜV Rheinland InterCert Kft.
(2083 Solymár, Terstyánszky u. 89.)
számára
-

a gyermekjátékszerek biztonsági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 24/1998.
(IV.29.) IKIM-NM együttes rendeletre 037/2000. számon kiadott, a 26/2000. (IKK 15.) GM
közleményben közzétett, és a 6/2004. (GK 9.) GKM közleményben módosított,

-

a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003(XI.27.) GKM rendeletre 079/2004. számon
kiadott, a 2/2005. (GK 1.) GKM közleményben közzétett,

-

az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség
értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendeletre 019/1999. számon kiadott, a 6/2000. (IKK 2.)
GM közleményben közzétett, a 9/2002. (GFK 4.) GM közleményben és a 6/2004. (GK 9.) GKM
közleményben módosított, valamint

-

az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló
140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendeletre 081/2004. számon kiadott, a 4/2005. (GK 9.) GKM
közleményben közzétett

kijelölést a TÜV Rheinland InterCert Kft. kérésére töröltem.
Budapest, 2009. szeptember 01.

Varga István s.k.
miniszter
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NFGM közlemény
a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek
kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GM, és a 75/2004. (IV. 29.)
GKM rendelettel módosított 4/1999. (II. 24.) GM rendelet szerint a kijelölt szervezet
kijelölésének megszűnéséről
A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatáskörébe utalt szakágazatok vonatkozásában a
műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes
szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GM, és a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított 4/1999. (II. 24.)
GM rendelet szerint kijelölt
TÜV Rheinland InterCert Kft.
(2083 Solymár, Terstyánszky u. 89.)
számára
a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM
rendeletre 002/1999. számon kiadott, a 6/2000. (IKK 2.) GM közleményben közzétett, és a 9/2002. (GFK
4.) GKM közleményben módosított,
valamint a
TŰZ-TIM Munka, Tűz, Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(3950 Sárospatak, Hunyadi út 51/A.)
számára
a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003(XI.27.) GKM rendeletre 093/2005. számon
kiadott, és az 1/2006. (GK 2.) GKM közleményben közzétett
kijelölést a szervezet kérésére töröltem.
Budapest, 2009. november 01.

Varga István s.k.
miniszter
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NFGM közlemény
a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek
kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GM és a 75/2004. (IV. 29.)
GKM rendelettel módosított 4/1999. (II. 24.) GM rendelet szerint kijelölt szervezet
közzétételéről
A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatáskörébe utalt szakágazatok vonatkozásában a
műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes
szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GM és a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított 4/1999.(II. 24.)
GM rendelet 14. § alapján a kijelölt szervezet a következő:
A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet
Magyar Szabványügyi Testület vizsgálat, ellenőrzés és tanúsítás
(1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.
Tel.:(01) 456-6800
Fax: (01) 456-6823
A kijelölési okirat száma: 139/2009.
(A kijelölés műszaki területe az 1. számú melléklet szerint.)
1.

számú melléklet

Melléklet a 139/2009. Kijelölési Okirathoz
Kijelölés
a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló
78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerint
Kijelölt szervezet:
Magyar Szabványügyi Testület
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.
Tevékenység jellege:
vizsgálat, ellenőrzés és tanúsítás a mindenkor érvényes felkészültséget igazoló dokumentumokban
megadott vonatkozó szabványok szerint a következő műszaki területen

Termékek
Játszótéri eszközök
Ütéscsillapító játszótéri
talajok

A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet
vonatkozó bekezdései

Eljárások
Típusvizsgálat,
egyedi vizsgálat
Megfelelőségi
tanúsítvány
kiadása
Ellenőrzés

4.§
5.§ (2)-(5)
2.§ d); 3.§ (2); 7.§ (4), (5);
9. § (1)-(3)

A 119/2007. számú kijelölési okirat és melléklete ezen okirat kiadásával egyidejűleg bevonásra került.
A 139/2009. sz. Kijelölési Okirat és melléklete kiadásának kelte: 2009. december 9.
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Közlemény
fejlesztési támogatás odaítéléséről
Az
államháztartás
működési
rendjéről
szóló
217/1998.
(XII.
30.)
Korm.
rendelet
82. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kormány vonatkozó egyedi döntése alapján a Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági Minisztérium a Beruházás-ösztönzési Célelőirányzat terhére az alábbi fejlesztési támogatás
nyújtásáról kötött szerződést:

A kedvezményezett neve:

HIGI Papírsoft Papírtermékeket Gyártó és
Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A támogatási program
megvalósítási helye:

5000 Szolnok, Piroskai út 16.

A támogatás célja:

Tissue papírgyár és feldolgozó üzem fejlesztése

A támogatás összege:

430 millió forint

A kedvezményezett neve:

CEVA-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt.

A támogatási program
megvalósítási helye:

1107 Budapest, Szállás u. 5.

A támogatás célja:

Oltóanyagok fejlesztése kapcsán labor és kísérleti
üzem létrehozása

A támogatás összege:

101 millió forint
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KERESSÜK 2009. LEGKIEMELKEDŐBB INNOVÁCIÓIT!
A Magyar Innovációs Alapítvány – a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériummal, a Földművelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztériummal, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal, a Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatallal, a Magyar Szabadalmi Hivatallal, az Iparfejlesztési Közalapítvánnyal közösen – immár
18. alkalommal várja a vállalkozások nevezését a
MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJRA.
Az év legjelentősebb innovációját elismerő Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs
teljesítményeket további hat kategóriában is elismerik: Ipari-, Agrár-, Környezetvédelmi-, Technológiai
Inovációs Díjak, valamint a Magyar Szabadalmi Hivatal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innnovációs
Díjai.
A legeredményesebb, 2004 után alapított innovatív mikro- vagy kisvállalkozás a Magyar Innovációs Szövetség
Innovációs Különdíját kapja. A díjazottak egyike megkapja az Iparfejlesztési Közalapítvány Szervezési
Innovációs Díját is.
A díjak ünnepélyes átadására 2010. március végén kerül sor az Országházban.
Kik vehetnek részt?
Azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások, amelyek a 2009. évben kiemelkedő innovációs
teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentős üzleti hasznot értek el. Az
innováció kiindulási alapja kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológiatranszfer stb. lehet. Az elbírálás során a 2009-ben elért többleteredmény/többletárbevétel-, egyéb műszaki,
gazdasági előnyök szempontjai mellett az innováció eredetiségét, újszerűségét és társadalmi hasznosságát is
értékeljük.
Előző Nagydíj Pályázatokon díjazott innovációval újból pályázni nem lehet.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
1. 1 oldalas összefoglaló, amely a www.innovacio.hu/ nagydíj oldalról tölthető le,
2. Részletes leírás a megvalósításról, az elért piaci, illetve gazdasági eredményről (többleteredmény,
többlet éves árbevétel, piaci részesedés növekedés stb.), maximum 10 A/4-es oldalon
3. Referenciák igazolása (szakvélemény, vevők véleménye, foto, videofilm, szakcikk stb.)
4. Nyilatkozat a közölt adatok, információk, valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogok hitelességéről.
BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2010. FEBRUÁR 10. 12 ÓRA
A pályázatokat pdf-ben, az egyoldalas összefoglalót doc formátumban kell eljuttatni adathordozón vagy email-ben, a Magyar Innovációs Alapítvány titkárságára: 1036 Budapest, Lajos u. 103.,
innovacio@innovacio.hu
A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért tudósokból, gazdasági
szakemberekből áll, elnöke a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter.
Bővebb információ: www.innovacio.hu
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IX. évfolyam

1. szám

2010. február 1.

FELHÍVÁS
A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló - 21/2008. (X. 22.)
NFGM rendelet szerint – 2010. március 15-ei nemzeti ünnepünk alkalmából – Magyar Gazdaságért-Díj, Ybl
Miklós-Díj valamint Miniszteri Elismerés adományozására lehet javaslatot tenni.
Az elismerés adományozására vonatkozó javaslatot az elismerés tervezett adományozásának időpontja előtt
legalább 45 nappal a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszternek címezve – a 2. melléklet szerinti –
formanyomtatványon kell benyújtani a minisztérium személyi ügyekkel foglalkozó szervezeti egységéhez.
A díjak adományozására bárki tehet javaslatot.
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IX. évfolyam

1. szám

2010. február 1.

2. melléklet a 21/2008. (X.22.) NFGM rendelethez
JAVASLAT ELISMERÉS ADOMÁNYOZÁSÁRA

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X.22)
NFGM rendelet alapján a javasolt elismerés megnevezése:
.................................................................................................................................................................................
Az elismerés adományozására javasolt neve: .......................................................................................................
Születési helye: .......................................................................................................................................................
Születési ideje (év, hó, nap): ..................................................................................................................................
Anyja neve:..............................................................................................................................................................
Iskolai végzettsége:.................................................................................................................................................
Jelenlegi munkahelye (szervezeti egység megnevezésével, nyugdíj mellett vállalt munka esetén is):
.................................................................................................................................................................................
Munkaköre, illetve beosztása:.................................................................................................................................
Köztisztviselő esetén besorolása: ...........................................................................................................................
Lakcíme:..................................................................................................................................................................
Értesítési telefonszáma:..........................................................................................................................................
A jelölt korábban kapott kitüntetései (állami és miniszteri kitüntetés):....................................................................
A kitüntetés átadásának javasolt időpontja:............................................................................................................
A kitüntetés adományozásának javasolt alkalma (nemzeti ünnep, egyéb): ...........................................................
A javaslat indoklása (3-5 mondatban)*
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Dátum: 2010……………………………….
Javaslattevő neve:…………………………………………...
Javaslattevő munkahelye:…………………………………………...
Javaslattevő aláírása:……..…………………………………….
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