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III. Kormányrendeletek

A Kormány 4/2021. (I. 14.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési 
önkormányzatok támogatási programjáról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat (a  továbbiakban: települési 
önkormányzat) a  koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges 
egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései 
szerinti, a  2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összegben a  központi 
költségvetésből támogatásra (a továbbiakban: támogatás) jogosult.

 (2) A támogatást a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
3.  melléklet 6.3.  pontjától eltérően a  Kvtv. 3.  melléklet 2.1.6. Önkormányzati elszámolások jogcím terhére kell 
teljesíteni.

 (3) A  támogatás összege a  Korm. rendelet 2.  § (2)  bekezdése szerinti vagy az  adózás rendjéről szóló 2017.  évi 
CL.  törvény 69.  §-a szerinti – kizárólag a  Korm. rendelet 1.  §-ára tekintettel benyújtott kérelem alapján 
megállapított  – adóelőleg-csökkentés összege, növelve a  helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/B.  § 
(3)  bekezdése szerinti iparűzési adóalap-megállapítást választó adózó adóalapjának a  2021. január 1-jén hatályos 
önkormányzati adórendeletben megállapított adómérték és az 1%-os adómérték különbözetének a szorzatával.

 (4) A  (3)  bekezdés szerint megállapított támogatást két egyenlő részletben – a  szükséges támogatási összeg 
ismeretében –, legkésőbb 2021. június és 2021. október hónapban kell folyósítani.

 (5) A Kvtv. rendelkezéseitől eltérően a (2) bekezdés szerinti támogatás folyósítása nettó finanszírozás keretében történik.
 (6) A támogatást az adózó által a 2021. évben végződő – a Korm. rendelet 3. §-a szerinti adózó esetében a 2021. évben 

kezdődő – adóévről benyújtott bevallás alapján, a  bevallás benyújtásának határidejét követő negyedik hónapban 
kell elszámolni.

 (7) Ha a  (6)  bekezdés szerint elszámolt támogatás települési önkormányzatra összesített összege meghaladja 
a  (3)  bekezdés szerint igénybe vett támogatás összegét, a  települési önkormányzat a  2022. évben a  két összeg 
különbözetének megfelelő kiegészítő támogatásra jogosult, ellenkező esetben a települési önkormányzatnak a két 
összeg különbözetének megfelelő összeget a  központi költségvetés javára vissza kell fizetnie. A  megfizetendő 
összeget kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi 
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 5/2021. (I. 14.) Korm. rendelete
az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről Magyarország között 
az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési 
megállapodás kihirdetéséről

1. §  A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és 
másrészről Magyarország között az  EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtásáról 
szóló együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § (1) A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.
 (2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A  2.  §, a  3.  §, valamint az  1.  melléklet és a  2.  melléklet a  Megállapodás 12.  cikkében meghatározott időpontban 

lép hatályba.
 (3) A  Megállapodás, a  2.  §, a  3.  §, valamint az  1.  melléklet és a  2.  melléklet hatálybalépésének naptári napját 

a külpolitikáért felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett 
közleményével állapítja meg.

5. §  E  rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter 
gondoskodik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 5/2021. (I. 14.) Korm. rendelethez

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2014–2021-ES IDŐSZAKÁNAK 
VÉGREHAJTÁSÁRÓL, mely létrejött egyrészről IZLAND, a LIECHTENSTEINI HERCEGSÉG, a NORVÉG KIRÁLYSÁG 
a továbbiakban: „Donor országok” és MAGYARORSZÁG a továbbiakban: „Kedvezményezett ország” 
a továbbiakban együttesen: „Felek” között,

A Felek,

tekintettel arra, hogy az  EGT Megállapodás 38c jegyzőkönyve, melyet az  Európai Unió, Izland, a  Liechtensteini 
Hercegség és a  Norvég Királyság között létrejött, az  EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakáról 
szóló Megállapodás az EGT Megállapodás körébe emel, létrehoz egy finanszírozási mechanizmust (a továbbiakban: 
EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszaka), melynek keretében a  Donor országok hozzájárulnak 
a  gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez az  Európai Gazdasági Térségben, figyelembe véve 
az Európai Unió kohéziós politikájának bármely lényeges változását is, amennyiben releváns;

tekintettel arra, hogy az  EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának célja, hogy erősítse a  Donor 
országok és a Kedvezményezett ország közötti kapcsolatokat a kölcsönös előnyök érdekében;
tekintettel arra, hogy az  EFTA országok Állandó Bizottságának 2016. június 2. napján kelt 2/2016/SC számú 
döntése értelmében a Donor országok a 2004. június 3. napján kelt 4/2004/SC számú Állandó Bizottsági döntéssel 
létrehozott Finanszírozási Mechanizmus Bizottságot bízták meg EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es 
időszakának irányításával;

tekintettel arra, hogy a  Donor országok és a  Kedvezményezett ország közötti fokozott együttműködés hozzájárul 
a  jó kormányzáson, demokratikus intézményeken, jogbiztonságon, az  emberi jogok tiszteletén és a  fenntartható 
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fejlődés elvein alapuló stabil, békés és sikeres Európa biztosításához, az  EGT-megállapodás 38c. jegyzőkönyvének 
általános elveivel összhangban, az  Európai Tanács 2020. december 10-i és 11-i ülésén levont következtetésekkel, 
valamint az  Európai Parlament által 2020. december 16-án és az  Európai Tanács által 2020. december 17-én 
elfogadott, az  Uniós költségvetés védelmének feltételrendszeréről szóló rendeletben kihirdetett elvekkel 
összhangban;

tekintettel arra, hogy a  Felek egyetértenek abban, hogy létrehozzák a  hatékony végrehajtást biztosító 
együttműködés kereteit az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es és a Norvég Finanszírozás Mechanizmus 
2014–2021 időszakára vonatkozóan;

megállapodtak a következőkben:

1. cikk
Célkitűzések

 1.  Az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának átfogó célkitűzése, hogy hozzájáruljon a gazdasági 
és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez az Európai Gazdasági Térségben, és erősítse a Donor országok és 
a  Kedvezményezett ország közötti kétoldalú kapcsolatokat a  második bekezdésben felsorolt kiemelt területeken 
nyújtott pénzügyi hozzájárulás segítségével. Ennek megfelelően, a jelen Együttműködési Megállapodást aláíró Felek 
olyan programok kiválasztásra és támogatásra törekednek, amelyek hozzájárulnak e célok eléréséhez.

 2.  A pénzügyi hozzájárulás az alábbi kiemelt területeken bocsátható rendelkezésre:
(a)  Innováció, kutatás, oktatás és versenyképesség;
(b)  Társadalmi felzárkóztatás, fiatalok foglalkoztatása és a szegénység csökkentése;
(c)  Környezet, energia, éghajlatváltozás és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság;
(d)  Kultúra, civil társadalom, jó kormányzás, alapvető jogok és szabadságok; és
(e)  Bel- és igazságügy.

2. cikk
Jogszabályi keretek
Jelen Együttműködési Megállapodás az  alábbi dokumentumokkal összefüggésben értelmezendő, melyek 
jelen Együttműködési Megállapodással együttesen képezik az  EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es 
időszakának jogszabályi kereteit:
(a)  Az EGT Megállapodás 38c jegyzőkönyve az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakáról;
(b) a 38c jegyzőkönyv 10.5.  cikkének értelmében a  Donor országok által kibocsátott Szabályzat 

az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtásáról (a továbbiakban: Szabályzat);
(c)  az egyes programok vonatkozásában megkötésre kerülő program megállapodások; és
(d)  a Finanszírozási Mechanizmus Bizottság által elfogadott iránymutatások a Szabályzattal összhangban.

3. cikk
Pénzügyi keretek

 1.  A  38c jegyzőkönyv 2.1.  cikkének értelmében a  pénzügyi hozzájárulás teljes összege 1548,1 millió euró, évente 
221,16 millió eurós részletekben a  2014. május 1. – 2021. április 30. közötti időszakban, melyet a  Szabályzatban 
meghatározott határidőkkel összhangban kell felhasználni.

 2.  A 38c jegyzőkönyv 6. cikkének megfelelően, mindösszesen 108.900.000 euró bocsátható a Kedvezményezett ország 
rendelkezésére az 1. bekezdésben meghatározott időszak során.
Az Együttműködési Megállapodás hatályba lépését követően, a  Kedvezményezett ország részére az  összeg 
rendelkezésre állását biztosítottnak kell tekinteni az  1.  pontban rögzített időszakon belül, feltéve, hogy 
a  Civil  Társadalom program vonatkozásában kiválasztásra kerül egy Civil Alapkezelő az  Együttműködési 
Megállapodás hatályba lépését követő hét hónapon belül. A  Donor országok a  B.  mellékletben leírt programokat 
az 1. pontban rögzített időszakot követően is jóváhagyhatják.

 3.  A  38c jegyzőkönyv 3.2.  cikkének b)  pontjának megfelelően, a  2.  pontjának értelmében a  teljes összeg 10%-át 
a Civil Alapra kell elkülöníteni.

 4.  A  38c jegyzőkönyv 10.4.  cikkének és a  Szabályzat 1.9.  cikkének megfelelően a  Donor országok menedzsment 
költségei a  fent említett teljes összegből fedezendők. Ezzel kapcsolatosan további rendelkezések a  Szabályzatban 
találhatók. A Kedvezményezett ország által igénybe vehető juttatás nettó összege 100.732.500 euró.



112	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	8.	szám	

4. cikk
Feladatok és kötelezettségek

 1.  A  Donor országok a  támogatást a  38c jegyzőkönyv 3.1.  cikkében felsorolt kiemelt területeken, valamint 
a  38.c  jegyzőkönyv mellékletben felsorolt programterületeken belüli jogosult programok részére bocsátják 
rendelkezésre, melyeket a  Kedvezményezett ország javasol, és a  Finanszírozási Mechanizmus Bizottság jóváhagy. 
A  Donor országok és a  Kedvezményezett ország együttműködnek az  egyes programok szakmai tartalmát és 
a tervezett eredményeit meghatározó koncepció elkészítése során.

 2.  A  Kedvezményezett ország biztosítja az  EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszaka keretében 
támogatásban részesülő programok teljes társfinanszírozását a  B mellékletben és a  program megállapodásokban 
foglaltaknak megfelelően.

 3.  A  Finanszírozási Mechanizmus Bizottság feladata az  EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának 
irányítása és a pénzügyi támogatás nyújtásáról szóló döntések meghozatala a Szabályzattal összhangban.

 4.  A  Finanszírozási Mechanizmus Bizottságot feladatai ellátásában a  Finanszírozási Mechanizmus Iroda 
(a  továbbiakban: FMI) támogatja. Az  FMI felelős az  EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakával 
kapcsolatos napi szintű feladatok ellátásáért és egyben kapcsolattartóként működik.

5. cikk
Hatóságok kijelölése
A Kedvezményezett ország Nemzeti Kapcsolattartót jelöl ki, hogy nevében eljárjon. A  Nemzeti Kapcsolattartó 
teljes körű felelősséggel tartozik az  EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszaka célkitűzéseinek 
eléréséért, valamint azért, hogy az  EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtása 
a  Kedvezményezett országban a  Szabályzat előírásainak megfelelően történjen. A  Szabályzat 5.2.  cikkének 
értelmében a  Nemzeti Kapcsolattartó, az  Igazoló Hatóság, az  Audit Hatóság és a  Szabálytalansági Hatóság 
az A mellékletben kerülnek kijelölésre.

6. cikk
Többéves Programozási Keret

 1.  A  Szabályzat 2.5.  cikkének értelmében, a  Felek az  alábbi pénzügyi és tartalmi elemeket magában foglaló 
végrehajtási keretrendszerben állapodtak meg:
(a)  az  elfogadott programok listája és az  EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának 

programonkénti pénzügyi hozzájárulása;
(b)  a  programok célkitűzéseik, fő feladataik beazonosítása, amennyiben szükséges, a  programok támogatási 

intenzitása, a kétoldalú célkitűzések, illetve a célcsoportokkal, földrajzi területekkel és egyéb vonatkozásokkal 
kapcsolatos különös rendelkezések megfogalmazása;

(c)  a program operátorok beazonosítása, amennyiben releváns;
(d)  a Donor Program Partnerek beazonosítása, amennyiben releváns;
(e)  a Nemzetközi Programszervezetek beazonosítása, amennyiben releváns;
(f )  a vonatkozó programok nevesített projektjeinek beazonosítása.

 2.  A  végrehajtási keretrendszert a  B melléklet tartalmazza. A  programokat a  Finanszírozási Mechanizmus Bizottság 
jóváhagyásával kell végrehajtani a  Szabályzat 6.3.  cikkével összhangban, és a  Civil Társadalom program 
Civil Alapkezelőjének kijelölését követően.

7. cikk
Kétoldalú Kapcsolatok Alapja
A Szabályzat 4.6.  cikkének értelmében a  Kedvezményezett országnak alapot kell képeznie a  Donor országok és 
a  Kedvezményezett ország közötti kétoldalú kapcsolatok erősítése céljából. A  Nemzeti Kapcsolattartó feladata 
az  alap felhasználásának kezelése és a  Kétoldalú Kapcsolatok Közös Bizottságának létrehozása a  Szabályzat 
4.2. pontjának megfelelően. Az Együttműködési Megállapodás keretében az egyes programokra felosztott kétoldalú 
kapcsolatokra elkülönített forrásokra a B. mellékletben meghatározott jogosultsági korlátozások vonatkoznak.
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8. cikk
Éves ülések
A Szabályzat 2.7.  cikkének értelmében a  Finanszírozási Mechanizmus Bizottság és a  Nemzeti Kapcsolattartó 
részvételével éves ülésekre kerül sor. Az  éves ülés lehetőséget biztosít a  Finanszírozási Mechanizmus Bizottság és 
a  Nemzeti Kapcsolattartó számára, hogy megvizsgálják a  megelőző jelentéstételi időszakban elért előrehaladást, 
és megállapodjanak az esetlegesen szükséges intézkedésekről. Az éves ülés fórumot biztosít a kétoldalú érdekeket 
érintő ügyek megtárgyalására.

9. cikk
Mellékletek módosítása
Az A  melléklet és a  B melléklet a  Finanszírozási Mechanizmus Bizottság és a  Nemzeti Kapcsolattartó közötti 
levélváltással módosítható.

10. cikk
Ellenőrzés és információhoz való hozzáférés
A Finanszírozási Mechanizmus Bizottság, az  EFTA Könyvvizsgáló Bizottság és képviselői jogosultak a  programok 
és projektek tervezésének, végrehajtásának, nyomon követésének, valamint a  támogatások felhasználásának 
ellenőrzéséhez szükségesnek ítélt bármilyen szakmai vagy pénzügyi jellegű látogatás, illetve felülvizsgálat 
lebonyolítására. A  Kedvezményezett ország köteles ehhez minden szükséges segítséget, információt és 
dokumentációt rendelkezésre bocsátani.

11. cikk
Szabályozó elvek

 1.  Jelen Együttműködési Megállapodás végrehajtását minden tekintetben a  Szabályzat, valamint annak jövőbeni 
módosításai szabályozzák.

 2.  Az  EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszak célkitűzéseinek elérése érdekében a  Donor országok 
és a Kedvezményezett ország szorosan együttműködnek. A Felek egyetértenek abban, hogy az EGT Finanszírozási 
Mechanizmus 2014–2021-es időszakának minden végrehajtási szakasza során a  legmagasabb fokú átláthatóságot, 
elszámolhatóságot és költséghatékonyságot biztosítják, csakúgy, mint a jó kormányzás, a partnerség és a többszintű 
kormányzás, a fenntartható fejlődés, a nők és férfiak közötti egyenlőség és az esélyegyenlőség elveit.

 3.  A  Kedvezményezett ország köteles kezdeményezően fellépni annak érdekében, hogy ezen elvek 
az  EGT  Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtásában érintett minden szinten 
érvényesüljenek.

 4.  A Felek jelen Együttműködési Megállapodásban felülvizsgálják az Együttműködési Megállapodás végrehajtásának 
előrehaladását, amelyet követően indokolt esetben megállapodnak a  programokon belüli és azok közötti 
átcsoportosításokról legkésőbb 2022. december 31. napjáig. A  Szabályzat 1.11.  cikkének értelmében a  donor 
országok eltekinthetnek a tartalékkeretre vonatkozó követelménytől.

12. cikk
Hatálybalépés
Jelen Együttműködési Megállapodás az utolsó aláírás napját követő napon lép hatályba.

********

Jelen Együttműködési Megállapodás négy eredeti példányban, angol nyelven kerül aláírásra.

 Kelt és aláírásra került Brüsszelben,  Kelt és aláírásra került Budapesten, 
 2020. december 17. napján  2020. december 21. napján 
 Izland részéről Magyarország részéről

 Kelt és aláírásra került Brüsszelben,  Kelt és aláírásra került Budapesten,  
 2020. december 17. napján 2020. december 21. napján 
 a Liechtensteini Hercegség részéről a Norvég Királyság részéről
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A melléklet

Nemzeti irányítási és ellenőrzési rendszer

1. Nemzeti Kapcsolattartó
A Nemzeti Kapcsolattartó szerepét az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) tölti be.
Az ITM felelős a  kormányzati tevékenységek koordinációjáért és harmonizációjáért, beleértve a  kohéziós 
politikát és az  európai uniós, illetve más nemzeti és nemzetközi alapok hatékony felhasználásának felügyeletét. 
Ezen  tevékenység keretében az  ITM felelős a  magyar nemzeti költségvetés tervezéséért és az  erőforrás 
gazdálkodásért az európai uniós és nemzetközi források tekintetében.
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter a  fejlesztéspolitikai szolgáltatásokért felelős helyettes 
államtitkárt jelöli ki a Nemzeti Kapcsolattartó vezetőjének.
A Nemzeti Kapcsolattartó feladatainak ellátásáért Fejlesztéspolitikai Szolgáltatásokért Felelős Helyettes 
Államtitkárságon belül a Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztály felelős.
A Nemzeti Kapcsolattartó feladatait és kötelezettségeit a Szabályzat, különösen annak 5.3. cikke határozza meg.

2. Igazoló Hatóság
Az Igazoló Hatóság szerepét a Magyar Államkincstár (Kincstár) tölti be.
A Kincstár jogszabály által létrehozott, önálló jogi személyiséggel rendelkező központi költségvetési szerv. 
A Kincstár felelős a költségvetési törvény végrehajtásának nyomon-követéséért és egyben pénzügyi felügyeletet is 
gyakorol.
Az Igazoló Hatóság vezetőjének szerepét a  Kincstár pénzügyi elnökhelyettese tölti be. A  Kincstáron belül, 
a pénzügyi elnökhelyettes irányítása alatt működő EU Támogatások Szabályossági Főosztálya és az EU Támogatások 
Elszámolási Főosztálya felelős az Igazoló Hatóság feladatainak ellátásért.
A Kincstár pénzügyi elnökhelyettese általánosságban a Kincstár elnökének tartozik beszámolási kötelezettséggel, de 
az igazoló hatósági szerepkörében függetlenül jár el, a Kincstár elnöke nem utasíthatja.
A Kincstár a Pénzügyminisztérium államháztartási szabályozásért, humán és önkormányzati költségvetésért felelős 
helyettes államtitkárának alárendelt közigazgatási egysége, de az igazoló hatósági szerepkörében nem utasítható.
Az Igazoló Hatóság feladatait és kötelezettségeit a Szabályzat, különösen annak 5.4. cikke határozza meg.

3. Audit Hatóság
Az Audit Hatóság szerepét az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) tölti be.
Az EUTAF jogszabály által létrehozott, önálló jogi személyiséggel rendelkező központi költségvetési szerv.
Az EUTAF audit hatósági feladatokat lát el az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és 
a  Kohéziós Alapból származó támogatások kapcsán, valamint a  Kormány által meghatározott további ellenőrzési 
feladatokat végez egyéb Európai Uniós és nemzetközi támogatásokkal kapcsolatosan, ideértve az EGT és a Norvég 
Finanszírozási Mechanizmusokat is. Az  Audit Hatóság feladatait a  nemzetközi ellenőrzési standardokkal és 
a vonatkozó európai jogszabályokkal összhangban látja el.
Az Audit Hatóság vezetőjének szerepét az  EUTAF főigazgatója tölti be. Az  EUTAF önállóan működő központi 
költségvetési szerv, amely a  Pénzügyminisztérium államháztartási szabályozásért, humán és önkormányzati 
költségvetésért felelős helyettes államtitkárának alárendelt közigazgatási egysége, de az  audit hatósági 
szerepkörében nem utasítható.
Az Audit Hatóság feladatait és kötelezettségeit a Szabályzat, különösen annak 5.5. cikke határozza meg.
Az Audit Hatóság funkcionálisan független a Nemzeti Kapcsolattartótól és az Igazoló Hatóságtól.

4. A Szabálytalansági Hatóság
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) felelős a  szabálytalansági jelentések elkészítéséért és 
benyújtásáért.
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter fejlesztéspolitikai tervezésért és jogi ügyekért felelős helyettes 
államtitkárt (FTJÜFHÁT) jelöli ki a Szabálytalansági Hatóság vezetőjének.
A FTJÜFHÁT látja el az  ITM jogi képviseletét. Ezenkívül, a  FTJÜFHÁT felelős a  fejlesztéspolitikai panaszkezelési 
mechanizmusokért, valamint a  törvényszerűségi és jogorvoslati menedzsmentért. A  Szabálytalansági Hatóság 
feladatainak ellátásáért a FTJÜFHÁT-on belül a Fejlesztéspolitikai Ellenőrzési Főosztály felelős.
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A Szabálytalansági Hatóság feladatait és kötelezettségeit a Szabályzat, különösen annak 12.3. cikke határozza meg.
A Szabálytalansági Hatóság funkcionálisan független a Nemzeti Kapcsolattartótól.

5. A Végrehajtó Ügynökség szerepe
A Nemzeti Kapcsolattartó a  Program Operátor Szabályzat szerinti feladatait részben egy Végrehajtó Ügynökségre 
ruházza át.
A Program Operátor feladatainak átruházása a  program megállapodásban kerül rögzítésre, és a  program 
végrehajtási megállapodásban részletes kifejtésre, amelynek a Végrehajtó Ügynökség szerződő fele. A Végrehajtó 
Ügynökség feladatköre nem érintheti a Program Operátornak a program megvalósításával kapcsolatos felelősségét. 
Az egyes programok átlátható, költséghatékony, és összehangolt irányítási és ellenőrzési rendszerének biztosítása 
érdekében, a Nemzeti Kapcsolattartó törekszik arra, hogy a Végrehajtó Ügynökségre átruházott feladatok minden 
program esetében megegyezzenek.
A Végrehajtó Ügynökségnek az  átruházott programszintű feladatok ellátásával kapcsolatosan felmerült költségeit 
a Szabályzat 8.1. cikke szerinti program menedzsment költségek fedezik, a program megállapodással összhangban. 
A  Végrehajtó Ügynökség által teljesített feladatok és a  költségek egyértelműen ahhoz a  programhoz kell, hogy 
hozzárendelhetők legyenek, melyhez kapcsolódóan felmerültek.
A Nemzeti Kapcsolattartó a Végrehajtó Ügynökséget versenyeztetés útján választja ki a  nemzeti és európai uniós 
joggal összhangban. A kiválasztás eredményét a Finanszírozási Mechanizmus Bizottságnak jóvá kell hagynia.
A Végrehajtó Ügynökség a  Nemzeti Kapcsolattartót támogathatja az  adminisztratív jellegű feladataiban. 
A Végrehajtó Ügynökség feladatköre nem érinti a Nemzeti Kapcsolattartót felelősségét.

6. Stratégiai jelentés és éves ülések
A Szabályzat 2.6. cikkének értelmében, a Nemzeti Kapcsolattartó évente stratégiai jelentést nyújt be a Finanszírozási 
Mechanizmus Bizottság részére az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának a Kedvezményezett 
országban történő végrehajtásáról. A  stratégiai jelentést, eltérő megállapodás hiányában, legalább két hónappal 
az éves ülést megelőzően kell benyújtani a Finanszírozási Mechanizmus Bizottság részére.
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B melléklet

Végrehajtási keretrendszer

A Szabályzat 2.5. cikke értelmében a Felek a jelen mellékletében felvázolt végrehajtási keretrendszerben állapodtak 
meg.

1. A Végrehajtási keretrendszer pénzügyi jellemzői

Magyarország
EGT FM hozzájárulás Nemzeti hozzájárulás

Programok

1. Oktatás és ösztöndíjak € 4.500.000 € 794.118

2. Klímaváltozás és energia € 50.000.000 € 8.823.529

3. Kultúra € 17.000.000 € 3.000.000

4. Civil Alap € 10.890.000 N.r.

5. Roma integráció € 14.531.000 € 2.564.294

További juttatások

Technikai segítségnyújtás a kedvezményezett ország 
részére (1.10. cikk)

€ 1.633.500 N.r.

Tartalék (1.11. cikk) N.r. N.r.

Tartalék az FM 2009–2014-es időszak projektjeinek 
befejezéséhez (1.12. cikk)

N.r. N.r.

Kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja (4.6.1. cikk) € 2.178.000 N.r.

Nettó juttatás Magyarország számára € 100.732.500 € 15.181.941

2. Különös rendelkezések
A Donor országok és Magyarország közti kétoldalú kapcsolatok erősítésének célja a hosszú távú együttműködések 
kialakításának ösztönzése és fejlesztése, a  38c jegyzőkönyv mellékletében felsorolt valamennyi területen. 
Cél továbbá a kétoldalú együttműködés megerősítése politikai és európai szinten a közös érdekeltségű területeken.

3. A végrehajtási keretrendszer tartalmi jellemzői
A Civil Társadalom program Civil Alapkezelőjének kinevezését követően az  alábbiakban leírt programokat 
a Finanszírozási Mechanizmus Bizottság jóváhagyásával kell végrehajtani, a Szabályzat 6.3. cikkével összhangban.

A. Program: Oktatás és ösztöndíjak

Program célkitűzés: A fokozott értékteremtés és a fenntartható növekedés.
Program támogatás: € 4.500.000
Program társfinanszírozás: € 794.118
Program Operátor: Tempus Közalapítvány
Donor program partner(ek):  Felsőoktatásban Való Nemzetközi Együttműködésért és 

Minőségfejlesztésért Felelős Norvég Ügynökség (DIKU),
  Nemzetközi Oktatási Ügyekért Felelős Nemzeti Ügynökség, 

Liechtenstein (AIBA),
 Izlandi Kutatóközpont (RANNIS).
Programterület(ek): Oktatás, ösztöndíjak, Gyakornoki és ifjúsági vállalkozói tevékenység
Különös rendelkezések:  A program hangsúlyozza az  intézményi együttműködést és 

a kapacitásépítést.
  A program a  befogadó oktatásra irányul, és hozzájárul a  hátrányos 

helyzetű csoportok, köztük a roma népesség helyzetének javításához.
  A program a  demokrácia és az  állampolgári ismeretek oktatására, és 

az azokhoz kapcsolódó témákra irányul.
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Kétoldalú törekvések:  A Kétoldalú Kapcsolatok Alapjából 200.000 eurót kell elkülöníteni 
a  programra, amelynek legfeljebb 25%-a használható fel a  Program 
Megállapodás jóváhagyása előtt.

  Az Együttműködési Megállapodásban elkülönített összeg nem zárja ki 
azt, hogy a  Kétoldalú Alapok Bizottsága további forrásokat fordítson 
a programra.

B. Program: Klímaváltozás és energia

Program célkitűzés:  A klímaváltozás hatásainak mérséklése és a  klímaváltozással szembeni 
sérülékenység csökkentése.

Program támogatás: € 50.000.000
Program társfinanszírozás: € 8.823.529
Programme Operator: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Donor program partner(ek): Norvég Vízügyi és Energia Hatóság (NVE),
 Izlandi Nemzeti Energiahatóság (OS) (a geotermális komponensnél).
Programterület(ek):  Klímaváltozás hatásainak mérséklése és alkalmazkodás, Megújuló 

energia, Energiahatékonyság, Energiabiztonság
Különös rendelkezések:  A teljes felhasználható költségvetés körülbelül 60%-a a „Klímaváltozás 

hatásainak mérséklése és a  klímaváltozáshoz való alkalmazkodás” 
programterületet támogatja. A  teljes felhasználható költségvetés 
körülbelül 40%-a a  Megújuló Energia, Energiahatékonyság, 
Energiabiztonság programterületet támogatja.

  Különös figyelemmel kell lenni a  geotermális energiára, mint megújuló 
energiaforrásra. A  geotermális komponens (kb. 10.000.000 euró) 
megvalósítása előre nevesített projekteken és nyílt pályáztatáson 
keresztül történik, amely a  geotermális energiára fókuszál, ideértve 
a távfűtést.

  A program hozzájárul a  klímaváltozásról és annak hatásairól szóló 
tudatosságfejlesztéshez. A  programnak egy vagy több csekély 
támogatást nyújtó alapot kell tartalmaznia, amelyek az  oktatási 
szektorral együttműködve a civil szervezeteket célozzák.

  A Norvég Polgári Védelmi Igazgatóság (DSB) aktívan részt vesz 
a  program megvalósításában. A  DSB további bevonása is lehetséges 
a programkoncepció kidolgozásakor.

Kétoldalú törekvések:  A Kétoldalú Kapcsolatok Alapjából 300.000 eurót kell elkülöníteni 
a  programra, amelynek legfeljebb 25%-a használható fel a  Program 
Megállapodás jóváhagyása előtt.

  Az Együttműködési Megállapodásban elkülönített összeg nem zárja ki 
azt, hogy a  Kétoldalú Alapok Bizottsága további forrásokat fordítson 
a programra

C. Program: Kultúra

Program célkitűzés:  A társadalmi és gazdasági fejlődés megerősödése a  kulturális 
együttműködés, a  kulturális vállalkozói szellem és a  kulturális örökség 
kezelése révén.

Program támogatás: € 17.000.000
Program társfinanszírozás: € 3.000.000
Program Operátor: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Donor program partner(ek): Kulturális Örökség Norvégiai Igazgatósága (RA),
 Norvég Művészeti Tanács (ACN)
 Izlandi Kutatóközpont (RANNIS)
Programterület(ek):  Kulturális vállalkozói tevékenység, Kulturális örökség és Kulturális 

együttműködés,
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Különös rendelkezések:  A program tartalmazza a  kulturális örökség kezelését és a  kulturális 
együttműködést/cserét. A program a művészet, a kultúra és a kulturális 
örökség társadalmi és gazdasági fejlődésének előmozdításában rejlő 
lehetőségeire összpontosít. A program összes támogatható költségének 
legfeljebb 60%-a áll rendelkezésre az  infrastrukturális beruházások 
számára.

  A program hozzájárul a  kulturális sokszínűséggel kapcsolatos 
nagyobb tudatossághoz a  társadalmi, etnikai és kulturális kisebbségek 
láthatóságának elősegítésén keresztül.

  A program hozzájárul a  hátrányos helyzetű csoportok (pl. romák) 
társadalmi befogadásához azáltal, hogy javítja a  kultúrához való 
hozzáférésüket és elősegíti a  romák és nem romák közötti közös 
tevékenységeket és a párbeszédet.

  A program tartalmaz a  művészet és a  kultúra területén működő 
független kulturális szereplőknek és a  civil társadalmi szervezeteknek 
szóló egyedi módszereket.

  A program teljes elszámolható költségének legalább 25%-át el kell 
különíteni kortárs művészetre és kulturális tevékenységekre, beleértve 
a  donor országok és Magyarország közötti együttműködés és 
tapasztalatcsere elősegítését is.

Kétoldalú törekvések:  A Kétoldalú Kapcsolatok Alapjából 200.000 eurót kell elkülöníteni 
a  programra, amelynek legfeljebb 25%-a használható fel a  Program 
Megállapodás jóváhagyása előtt.

  Az Együttműködési Megállapodásban elkülönített összeg nem zárja ki 
azt, hogy a  Kétoldalú Alapok Bizottsága további forrásokat fordítson 
a programra.

D. Program: Civil társadalom

Program célkitűzés:  A civil társadalom és az  aktív állampolgárság és a  társadalmilag 
kiszolgáltatott csoportok megerősítése

Program támogatás: € 10.890.000
Program társfinanszírozás: Nem releváns
Program Operátor:  A Finanszírozási Mechanizmus Iroda a  Szabályzatok 6.13.  cikkének 

megfelelően
Programterület(ek): Civil társadalom
Különös rendelkezések:  Magyarországon a  Civil Alap keretében alapkezeléssel és/ vagy 

tevékenységeket végrehajtóásával foglalkozó szervezetek és 
személyek –  kizárólag a  Civil Alap forrásából végzett tevékenységükre 
vonatkozóan – nem alanyai a  bevándorlási különadónak a  bevándorlás 
előmozdítására irányuló tevékenységekre vonatkozó, valamint 
a  külföldről támogatott szervezetekről szóló jogszabályoknak és azok 
jövőbeli módosításainak, valamint az  azonos tartalommal bíró, új 
jogszabályoknak. A kivétel tényét az EGT Finanszírozási Mechanizmusról 
szóló Együttműködési Megállapodásban a  felek rögzítik annak 
érdekében, hogy a Civil Alap magyarországi végrehajtása a Finanszírozási 
Mechanizmusok 2014–2021-es időszak jogszabályi keretei alapján 
történjenek.

Kétoldalú törekvések: Nem releváns.

E. Program: Roma integráció

Program célkitűzés: Romák fokozottabb befogadása és társadalmi szerepvállalása.
Program támogatás: € 14.531.000
Program társfinanszírozás: € 2.564.294
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Program Operátor: Belügyminisztérium
Nemzetközi Partnerszervezet(ek): Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)
Programterület(ek): Romák befogadása és szerepvállalásuk
Különös rendelkezések:  A program a  következő két szempontot célozza: a  romák társadalmi 

szerepvállalásának erősítése, valamint az  érintett intézmények és 
irányelvek befogadóbbá tétele.

  Minden intézkedésnek a részvétel és a befogadó megközelítés elvein kell 
alapulnia, és összhangban kell lennie a romák társadalmi befogadásának 
10 közös, a  romák befogadásáról szóló, 2009. június 8-i tanácsi 
következtetések alapelvével, az  EU 2020–2030-as időszakának, a  romák 
egyenlőségéről és befogadásáról szóló kezdeményezésével és a Magyar 
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiával.

 A program a roma gyermekeket, fiatalokat és nőket is célozza.
  A program tartalmaz egy vagy több csekély összegű támogatást nyújtó 

alapot, amelyek roma, illetve a  romák társadalmi befogadásán dolgozó 
civil társadalmi szervezeteket segítik.

  A romák befogadásáért és társadalmi szerepvállalásáért felelős 
magyarországi roma kapcsolattartó pont aktívan részt vesz a  program 
előkészítésében és végrehajtásában, beleértve, ha lehetséges, 
az Együttműködési Bizottság tagjaként.

  A program összes támogatható költségének legfeljebb 60%-a áll 
rendelkezésre az infrastrukturális elemek számára.

Kétoldalú törekvések:  A Kétoldalú Kapcsolatok Alapjából 100.000 eurót kell elkülöníteni 
a  programra, amelynek legfeljebb 25%-a használható fel a  Program 
Megállapodás jóváhagyása előtt.

  Az Együttműködési Megállapodásban elkülönített összeg nem zárja ki 
azt, hogy a  Kétoldalú Alapok Bizottsága további forrásokat fordítson 
a programra.

A program a  Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszak keretében végrehajtott Roma integráció 
programmal együtt kerül végrehajtásra.

2. melléklet az 5/2021. (I. 14.) Korm. rendelethez

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON THE IMPLEMENTATION OF THE EEA FINANCIAL MECHANISM 
2014–2021 between ICELAND, THE PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN, THE KINGDOM OF NORWAY, 
hereinafter referred to as the “Donor States” and HUNGARY, hereinafter referred to as the “Beneficiary State” 
together hereinafter referred to as the “Parties”,

WHEREAS Protocol 38c to the EEA Agreement, incorporated into the EEA Agreement by the Agreement between 
the European Union, Iceland, the Principality of Liechtenstein and the Kingdom of Norway on the EEA Financial 
Mechanism 2014–2021, establishes a financial mechanism (hereinafter referred to as the “EEA Financial Mechanism 
2014–2021”) through which the Donor States will contribute to the reduction of economic and social disparities 
in the European Economic Area, also taking into account any relevant changes in the European Union’s cohesion 
policy, as appropriate;
WHEREAS the EEA Financial Mechanism 2014–2021 aims to strengthen relations between the Donor States and the 
Beneficiary State to the mutual benefit of their peoples;
WHEREAS by decision of the Standing Committee of the EFTA States No. 2/2016/SC of 2 June 2016 the Donor 
States have given the Financial Mechanism Committee, established by a decision of the Standing Committee of the 
EFTA States No. 4/2004/SC of 3 June 2004, a mandate to manage the EEA Financial Mechanism 2014–2021;
WHEREAS the enhanced co-operation between the Donor States and the Beneficiary State will contribute to 
securing a stable, peaceful and prosperous Europe, based on good governance, democratic institutions, the rule of 
law, respect for human rights and sustainable development, in accordance with the general principles in Protocol 
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38c to the EEA Agreement, the conclusions of the European Council in its meeting on 10 and 11 December 2020 
and in compliance with the principles enounced in the Regulation adopted by the European Parliament on 
16 December 2020 and by the European Council on 17 December 2020 on a general regime of conditionality for the 
protection of the Union budget;
WHEREAS the Parties agree to establish a  framework for cooperation in order to ensure the effective 
implementation of the EEA Financial Mechanism 2014–2021 in conjunction with the Norwegian Financial 
Mechanism 2014–2021;

HAVE AGREED on the following:

Article 1
Objectives

 1.  The overall objectives of the EEA Financial Mechanism 2014–2021 are to contribute to the reduction of economic 
and social disparities in the European Economic Area and to the strengthening of bilateral relations between 
the Donor States and the Beneficiary States through financial contributions in the priority sectors listed in 
paragraph 2. Accordingly, the Parties to this Memorandum of Understanding shall endeavour to select for funding 
programmes that contribute to the achievement of these objectives.

 2.  The financial contributions shall be available in the following priority sectors:
(a)  Innovation, research, education and competitiveness;
(b)  Social inclusion, youth employment and poverty reduction;
(c)  Environment, energy, climate change and low carbon economy;
(d)  Culture, civil society, good governance, fundamental rights and freedoms; and
(e)  Justice and home affairs.

Article 2
Legal Framework
This Memorandum of Understanding shall be read in conjunction with the following documents which, together 
with this Memorandum of Understanding, constitute the legal framework of the EEA Financial Mechanism 
2014–2021:
(a) Protocol 38c to the EEA Agreement on the EEA Financial Mechanism 2014–2021;
(b) the Regulation on the implementation of the EEA Financial Mechanism 2014–2021 (hereinafter referred to as 

the “Regulation”) issued by the Donor States in accordance with Article 10.5 of Protocol 38c;
(c) the programme agreements that will be concluded for each programme; and
(d) any guidelines adopted by the Financial Mechanism Committee in accordance with the Regulation.

Article 3
Financial Framework

 1.  In accordance with Article 2.1 of Protocol 38c, the total amount of the financial contribution is € 1548.1 million 
in annual tranches of € 221.16 million over the period running from 1 May 2014 to 30 April 2021, inclusive, to be 
implemented in line with the deadlines set in the Regulation.

 2.  In accordance with Article 6 of Protocol 38c, a total of € 108,900,000 shall be made available to the Beneficiary State 
over the period referred to in Paragraph 1. Following the entry into force of this Memorandum of Understanding, 
the amount is considered as made available to the Beneficiary State within the period referred to in Paragraph 1, 
provided that a Fund Operator is appointed for the programme for Civil Society no later than seven months after 
entry into force of this Memorandum of Understanding. The programmes described in Annex B may be approved by 
the Donor States after the period referred to in Paragraph 1.

 3.  In accordance with Article 3.2.b) of Protocol 38c, 10% of the total amount referred to in paragraph 2 shall be set 
aside for a fund for civil society.

 4.  In accordance with Article 10.4 of Protocol 38c and Article 1.9 of the Regulation, the management costs of the 
Donor States shall be covered by the overall amount referred to above. Further provisions to this effect are set out in 
the Regulation. The net amount of the allocation to be made available to the Beneficiary State is € 100,732,500.
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Article 4
Roles and responsibilities

 1.  The Donor States shall make funds available in support of eligible programmes proposed by the Beneficiary State 
and agreed on by the Financial Mechanism Committee within the priority sectors listed in Article 3.1 of Protocol 
38c and the programme areas listed in the Annex to Protocol 38c. The Donor States and the Beneficiary State shall 
cooperate on the preparation of concept notes defining the scope and planned results for each programme.

 2.  The Beneficiary State shall assure the full co-financing of programmes that benefit from support from the 
EEA Financial Mechanism 2014–2021 in accordance with Annex B and the programme agreements.

 3.  The Financial Mechanism Committee shall manage the EEA Financial Mechanism 2014–2021 and take decisions on 
the granting of financial assistance in accordance with the Regulation.

 4.  The Committee shall be assisted by the Financial Mechanism Office (hereinafter referred to as the “FMO”). 
The FMO shall be responsible for the day-to-day operations of the EEA Financial Mechanism 2014–2021 and shall 
serve as a contact point.

Article 5
Designation of authorities
The Beneficiary State has authorised a National Focal Point to act on its behalf. The National Focal Point shall have 
the overall responsibility for reaching the objectives of the EEA Financial Mechanism 2014–2021 as well as for 
the implementation of the EEA Financial Mechanism 2014–2021 in the Beneficiary State in accordance with the 
Regulation. In accordance with Article 5.2 of the Regulation, the National Focal Point, the Certifying Authority, the 
Audit Authority, and the Irregularities Authority are designated in Annex A.

Article 6
Multi-annual Programming Framework

 1.  In accordance with Article 2.5 of the Regulation, the Parties have agreed on an implementation framework 
consisting of the following financial and substantive parameters:
(a) a list of agreed programmes and the financial contribution from the EEA Financial Mechanism 2014–2021 

by programme;
(b) identification of programmes, their objective, their main focus, as appropriate, the grant rate by programme, 

the bilateral ambitions as well as any specific concerns relating to target groups, geographical areas or other 
issues;

(c) identification of programme operators, as appropriate;
(d) identification of Donor Programme Partners, as appropriate;
(e) identification of International Partner Organisations, as appropriate;
(f ) identification of pre-defined projects to be included in relevant programmes.

 2.  The implementation framework is outlined in Annex B. The programmes are to be implemented subject to the 
approval of the FMC in accordance with Article 6.3 of the Regulation and following the appointment of a  Fund 
Operator for the programme for Civil Society.

Article 7
Fund for bilateral relations
In accordance with Article 4.6 of the Regulation the Beneficiary State shall set aside funds to strengthen bilateral 
relations between the Donor States and the Beneficiary State. The National Focal Point shall manage the use of the 
fund for bilateral relations and shall establish a Joint Committee for Bilateral Funds in accordance with Article 4.2 of 
the Regulation. Funds for bilateral relations allocated to programmes within this Memorandum of Understanding, 
are subject to the limitations on eligibility set in Annex B.

Article 8
Annual meetings
In accordance with Article 2.7 of the Regulation an annual meeting shall be held between the FMC and the National 
Focal Point. The annual meeting shall allow the FMC and the National Focal Point to examine progress achieved over 
the previous reporting period and agree on any necessary measures to be taken. The annual meeting shall provide 
a forum for discussion of issues of bilateral interest.
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Article 9
Modification of the annexes
Annex A and B may be amended through an exchange of letters between the FMC and the National Focal Point.

Article 10
Control and Access to Information
The Financial Mechanism Committee, the EFTA Board of Auditors and their representatives have the right to carry 
out any technical or financial mission or review they consider necessary to follow the planning, implementation and 
monitoring of programmes and projects as well as the use of funds. The Beneficiary State shall provide all necessary 
assistance, information and documentation.

Article 11
Governing Principles

 1.  The implementation of this Memorandum of Understanding shall in all aspects be governed by the Regulation and 
subsequent amendments thereof.

 2.  The objectives of the EEA Financial Mechanism 2014–2021 shall be pursued in the framework of close co-operation 
between the Donor States and the Beneficiary State. The Parties agree to apply the highest degree of transparency, 
accountability and cost efficiency as well as the principles of good governance, partnership and multi-level 
governance, sustainable development, gender equality and equal opportunities in all implementation phases of the 
EEA Financial Mechanism 2014–2021.

 3.  The Beneficiary State shall take proactive steps in order to ensure adherence to these principles at all levels involved 
in the implementation of the EEA Financial Mechanism 2014–2021.

 4.  No later than 31 December 2022, the Parties to this Memorandum of Understanding shall review progress in the 
implementation of this Memorandum of Understanding and thereafter agree on reallocations within and between 
the programmes, where appropriate. Pursuant to Article 1.11 of the Regulation, the Donor States waive the 
requirement for a reserve.

Article 12
Entry into Force
This Memorandum of Understanding shall enter into force on the day after the date of its last signature.

********

This Memorandum of Understanding is signed in four originals in the English Language.

 Signed in Brussels on 17/12/20 Signed in Budapest on 21/12/20 
 For Iceland For Hungary

 Signed in Brussels on 17/12/20 Signed in Budapest on 21/12/20 
 For the Principality of Liechtenstein For the Kingdom of Norway

ANNEX A

National management and control structures

1. National Focal Point
The Ministry of Innovation and Technology (MIT) shall act as the National Focal Point.
The MIT is responsible for coordination and harmonization of government activities, including the cohesion policy 
and supervision of the effective utilization of EU and other national and international funds, in the frame of this 
activity the MIT is in charge of the supervision of the planning and resource management of the Hungarian central 
budget in respect of EU and other international resources.
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The Minister of MIT appoints the Deputy State Secretary for Development Policy Services as the Head of the 
National Focal Point.
The Department for Implementation of International Cooperation Programmes, within the Deputy State Secretariat 
for Development Policy Services shall be responsible for implementing the tasks of the National Focal Point.
The roles and responsibilities of the National Focal Point are stipulated in the Regulation, in particular Article 5.3 
thereof.

2. Certifying Authority
The Hungarian State Treasury (Treasury) shall act as the Certifying Authority.
The Treasury is an independent legal entity within the central state administration, established by Legal Act. 
The  Treasury is responsible for keeping a  register of the implementation of the State Budget Act and exercises 
financial control.
The Financial Vice President of the Treasury shall act as the Head of the Certifying Authority. Within the Treasury, 
the Compliance Department and the Financial Department operating under the supervision of the Financial Vice 
President of the Treasury shall be responsible for implementing the tasks of the Certifying Authority.
The Financial Vice President of the Treasury in general reports to the President of the Treasury, but in connection 
with the task of the Certifying Authority shall act independently and cannot be instructed by the President of the 
Treasury.
The Treasury is administratively subordinated to the Deputy State Secretary Responsible for Public Finances, Human 
Resources and Local Government Budget in the Ministry of Finance but cannot be instructed in its role as Certifying 
Authority.
The roles and responsibilities of the Certifying Authority are stipulated in the Regulation, in particular Article 5.4 
thereof.

3. Audit Authority
The Directorate General for Audit of European Funds (DGAEF) shall act as the Audit Authority.
The DGAEF is an independent legal entity within the central state administration, established by Legal Act.
The DGAEF’s activities include the performance of audit authority tasks regarding the support from the European 
Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund, and also the audit tasks defined 
by the Government regarding other European Union and international funds, including the EEA and Norwegian 
Financial Mechanisms. The Audit Authority performs its tasks in line with international audit standards and relevant 
provisions of European legislation.
The Director General of the DGAEF shall act as the head of the Audit Authority. The DGAEF is an autonomously 
operating central budgetary organisation administratively subordinated to the Deputy State Secretary Responsible 
for Public Finances, Human Resources and Local Government Budget in the Ministry of Finance but cannot be 
instructed in its role as Audit Authority.
The roles and responsibilities of the Audit Authority are stipulated in the Regulation, in particular Article 5.5 thereof.
The Audit Authority shall be functionally independent of the National Focal Point and the Certifying Authority.

4. Irregularities Authority
The Ministry of Innovation and Technology (MIT) shall be responsible for the preparation and submission of 
irregularities reports.
The Minister of MIT appoints the Deputy State Secretary for Development Policy Strategy and Legal Affairs 
(DSSDPSLA) as the Head of the Irregularities Authority.
DSSDPSLA is responsible for the representation of the MIT in legal affairs. In addition, the DSSDPSLA is responsible 
for the complaint mechanism of the development policy and for the management of remedy and legality actions. 
Within the DSSDPSLA the Audit Department for Development Policy is responsible for the tasks of the Irregularities 
Authority.
The roles and responsibilities of the Irregularities Authority are stipulated in the Regulation, in particular Article 12.3 
thereof.
The Irregularities Authority shall be functionally independent of the National Focal Point.
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5. Implementing Agency
The National Focal Point shall assign certain tasks given to the Programme Operator under the Regulation to 
a single Implementing Agency.
The assignment of Programme Operator tasks shall be stipulated in the programme agreement and be detailed 
in the programme implementation agreement, to which the Implementing Agency shall be a  party. The role 
of the Implementing Agency shall not affect the responsibilities of the Programme Operator related to the 
implementation of the programme. In order to establish transparent, cost-efficient and harmonized management 
and control systems of the different programmes, the National Focal Point will endeavour to ensure that tasks 
assigned to the Implementing Agency are identical for all programmes.
The expenditures incurred by the Implementing Agency related to the implementation of the assigned programme 
level tasks shall be covered from the respective programme’s management cost referred to in Article 8.1 of the 
Regulation, in accordance with the programme agreement. Activities fulfilled and expenditures incurred by the 
Implementing Agency shall be clearly attributable to the programme to which they relate.
The National Focal Point shall select the Implementing Agency through a competitive tender procedure in line with 
relevant national and EU legislation. Result of the selection shall be subject to approval by the FMC.
The Implementing Agency may also support the National Focal Point in the administrative tasks of the National 
Focal Point. The role of the Implementing Agency shall not affect the responsibilities of the National Focal Point.

6. Strategic Report
In accordance with Article 2.6 of the Regulation, the National Focal Point shall annually submit to the FMC 
a  Strategic Report on the implementation of the EEA Financial Mechanism 2014–2021 in the Beneficiary State. 
The Strategic Report shall be submitted to the FMC at least two months before the annual meeting unless otherwise 
agreed.
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ANNEX B

Implementation framework

In accordance with Article 2.5 of the Regulation, the Parties to this Memorandum of Understanding have agreed on 
an implementation framework outlined in this annex.

1. Financial parameters of the implementation framework

Hungary
EEA FM contribution National contribution

Programmes 

1 Education and Scholarships € 4,500,000 € 794,118

2 Climate Change and Energy € 50,000,000 € 8,823,529

3 Culture € 17,000,000 € 3,000,000

4 Civil Society € 10,890,000 N/A

5 Roma Inclusion and Empowerment € 14,531,000 € 2,564,294

Other allocations

Technical assistance to the Beneficiary State (Art. 1.10) € 1,633,500 N/A

Reserve (Art. 1.11) N/A N/A

Reserve for completion of projects under FM 2009-14 
(Art. 1.12)

N/A N/A

Fund for bilateral relations (Art. 4.6.1) € 2,178,000 N/A

Net allocation to Hungary € 100,732,500 € 15,181,941

2. Specific concerns
Bilateral relations between the Donor States and Hungary shall be strengthened with the aim of stimulating and 
developing long-term cooperation within all areas listed in the Annex to Protocol 38c. It is also an ambition to 
strengthen bilateral cooperation at political level and European level in areas of common interest.

3. Substantive parameters of the implementation framework
Following the appointment of a  Fund Operator for the programme for Civil Society, the programmes described 
below are to be implemented subject to the approval of the FMC, in accordance with Article 6.3 of the Regulation.

A. Programme: Education and Scholarships

Programme objective: Enhanced human capital and knowledge base
Programme grant: € 4,500,000
Programme co-financing: € 794,118
Programme Operator: Tempus Public Foundation
Donor programme partner(s):  The Norwegian Agency for International Cooperation and Quality 

Enhancement in Higher Education (DIKU)
 Liechtenstein National Agency for International Education (AIBA)
 The Icelandic Centre for Research (Rannis)
Programme area(s): Education, Scholarships, Apprenticeships and Youth Entrepreneurship
Special concerns:  The programme shall emphasise institutional cooperation and capacity 

building.
  The programme shall address inclusive education and contribute to the 

improvement of the situation of disadvantaged groups, including the 
Roma population.

  The programme shall address democracy and citizenship education and 
related topics.
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Bilateral ambitions:  € 200,000 shall be allocated to the programme from the fund for 
bilateral relations, out of which a maximum of 25% is eligible prior to the 
approval of the programme agreement.

  The allocation made in this Memorandum of Understanding does 
not prevent the Joint Committee for Bilateral Funds from allocating 
additional funds to the programme.

B. Programme: Climate Change and Energy

Programme objective: Climate change mitigated and vulnerability to climate change reduced
Programme grant: € 50,000,000
Programme co-financing: € 8,823,529
Programme Operator: Ministry of Innovation and Technology
Donor programme partner(s):  Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE), The Icelandic 

National Energy Authority (OS) (for the geothermal component).
Programme area(s):  Climate Change Mitigation and Adaptation. Renewable Energy, Energy 

Efficiency, Energy Security.
Special concerns:  Approximately 60% of the total eligible expenditure of the programme 

shall be allocated to Programme Area ‘Climate Change Mitigation and 
Adaptation’. Approximately 40% of the total eligible expenditure of the 
programme shall be allocated to Programme Area ‘Renewable Energy, 
Energy Efficiency, Energy Security’.

  Special concern shall be given to geothermal energy as a  source 
of renewable energy. The geothermal component (approximately 
€  10,000,000 of the programme grant) shall be implemented through 
predefined projects with a focus on geothermal energy, including district 
heating, and open calls.

  The programme shall contribute to increased public awareness of 
climate change and its impact. The programme shall contain one 
or more small grant scheme(s) targeting civil society and including 
cooperation with the education sector.

  The Norwegian Directorate for Civil Protection (DSB) shall be actively 
involved in the development of the programme. Further involvement 
shall be considered when developing the concept note.

Bilateral ambitions:  € 300,000 shall be allocated to the programme from the fund for 
bilateral relations, out of which a maximum of 25% is eligible prior to the 
approval of the programme agreement.

  The allocation made in this Memorandum of Understanding does 
not prevent the Joint Committee for Bilateral Funds from allocating 
additional funds to the programme.

C. Culture

Programme objective:  Social and economic development strengthened through cultural 
cooperation, cultural entrepreneurship and cultural heritage 
management.

Programme grant: € 17,000,000
Programme co-financing: € 3,000,000
Programme Operator: Ministry of Human Capacities
Donor programme partner(s): Norwegian Arts Council (ACN)
 Directorate for Cultural Heritage (RA)
 The Icelandic Centre for Research (Rannis)
Programme area(s): Cultural Entrepreneurship, Cultural Heritage and Cultural Cooperation
Special concerns:  The programme shall consist of both cultural heritage management 

and cultural cooperation/exchange. The programme shall focus on 
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the potential of art, culture and cultural heritage in promoting social 
and economic development. No more than 60% of the total eligible 
expenditure of the programme shall be available for infrastructure (hard 
measures).

  The programme shall contribute to a  greater awareness about cultural 
diversity by promoting the visibility of social, ethnic and cultural 
minorities.

  The programme shall contribute to the social inclusion of disadvantaged 
groups (such as Roma) by improving their access to culture and by 
promoting joint activities and dialogue between Roma and non-Roma.

  The programme shall include specific modalities targeting independent 
cultural actors and civil society organisations in the field of art and 
culture.

  At least 25% of the total eligible expenditure of the programme shall be 
set aside for contemporary arts and culture, including the promotion of 
cooperation and exchange between the Donor States and Hungary.

Bilateral ambitions:  € 200,000 shall be allocated to the programme from the fund for 
bilateral relations, out of which a maximum of 25% is eligible prior to the 
approval of the programme agreement.

  The allocation made in this Memorandum of Understanding does 
not prevent the Joint Committee for Bilateral Funds from allocating 
additional funds to the programme.

D. Programme: Civil Society

Programme objective:  Civil society and active citizenship strengthened and vulnerable groups 
empowered

Programme grant: € 10,890,000
Programme co-financing: Not applicable
Programme Operator:  Financial Mechanism Office in accordance with Article 6.13. of the 

Regulation
Programme area(s): Civil Society
Special concerns:  In Hungary, entities and persons managing funds and/or implementing 

activities under the Active Citizens Fund – exclusively for their activities 
from the Active Citizens Fund resources – are not subjects of legislation 
to the special immigration tax regarding activities to promote 
immigration; as well as of legislation to foreign-supported organizations 
and their future amendments or new regulatory instruments to the same 
effect, in order to ensure implementation of the Active Citizens Fund 
in Hungary in line with the principles set in the legal framework of the 
Financial Mechanisms 2014–2021

Bilateral ambitions: Not applicable

E. Roma Inclusion and Empowerment

Programme objective: Enhanced inclusion and empowerment of Roma
Programme grant: € 14,531,000
Programme co-financing: € 2,564,294
Programme Operator: Ministry of Interior
International Partner organisation(s): European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Programme area(s): Roma Inclusion and Empowerment
Special concerns:  The programme shall address the following two aspects: empowerment 

of Roma and rendering institutions and policies more inclusive.
  All measures should be based on the principles of participation and 

inclusive approaches and be in line with the 10 Common Basic Principles 
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of Roma Inclusion as stated in the Council Conclusions on the Inclusion 
of Roma from 8 June 2009; the EU Roma strategic framework for equality, 
inclusion and participation for 2020–2030; and the Hungarian national 
social inclusion strategy.

 The programme shall also target Roma children, youth and women.
  The programme shall include one or more small grant scheme(s) 

supporting Roma civil society organisations and civil society 
organisations working on social inclusion of Roma.

  The national Roma Contact Point in Hungary responsible for Roma 
Inclusion and Empowerment shall be actively involved in the preparation 
and implementation of the programme, including, when feasible, as 
member(s) of the Cooperation Committee.

  No more than 60% of the total eligible expenditure of the programme 
shall be available for infrastructure (hard measures).

Bilateral ambitions:  € 100,000 shall be allocated to the programme from the fund for 
bilateral relations, out of which a maximum of 25% is eligible prior to the 
approval of the programme agreement.

  The allocation made in this Memorandum of Understanding does 
not prevent the Joint Committee for Bilateral Funds from allocating 
additional funds to the programme.

The programme will be implemented in conjunction with the programme Roma Inclusion and Empowerment 
implemented under the Norwegian Financial Mechanism 2014–2021.

A Kormány 6/2021. (I. 14.) Korm. rendelete
a Norvég Királyság és Magyarország között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es 
időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről

1. §  A  Kormány e  rendelettel felhatalmazást ad a  Norvég Királyság és Magyarország között a  Norvég Finanszírozási 
Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás (a  továbbiakban: 
Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § (1) A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.
 (2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. §, a 3. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet a Megállapodás 12. cikkében meghatározott időpontban lép 

hatályba.
 (3) A  Megállapodás, a  2.  §, a  3.  §, valamint az  1.  melléklet és a  2.  melléklet hatálybalépésének naptári napját 

a külpolitikáért felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett 
közleményével állapítja meg.

5. §  E  rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter 
gondoskodik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 6/2021. (I. 14.) Korm. rendelethez

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2014–2021-ES 
IDŐSZAKÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL mely létrejött a NORVÉG KIRÁLYSÁG a továbbiakban: „Norvégia” 
és MAGYARORSZÁG a továbbiakban: „Kedvezményezett ország” a továbbiakban együttesen: „Felek” 
között,

A Felek,

tekintettel arra, hogy a Norvég Királyság és az Európai Unió között létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 
2014–2021-es időszakáról szóló Megállapodás létrehoz egy finanszírozási mechanizmust (a  továbbiakban: Norvég 
Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszaka), melynek keretében Norvégia hozzájárul a  gazdasági és 
társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez az  Európai Gazdasági Térségben, figyelembe véve az  Európai Unió 
kohéziós politikájának bármely lényeges változását is, amennyiben releváns;

tekintettel arra, hogy a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának célja, hogy erősítse Norvégia 
és a Kedvezményezett ország közötti kapcsolatokat a kölcsönös előnyök érdekében;

tekintettel arra, hogy Norvégia és a  Kedvezményezett ország közötti fokozott együttműködés hozzájárul a  jó 
kormányzáson, demokratikus intézményeken, jogbiztonságon, az  emberi jogok tiszteletén és a  fenntartható 
fejlődés elvein alapuló stabil, békés és sikeres Európa biztosításához, a Norvég Királyság és az Európai Unió között 
létrejött Megállapodás általános elveivel összhangban, az  Európai Tanács 2020. december 10-i és 11-i ülésén 
levont következtetésekkel, valamint az  Európai Parlament által 2020. december 16-án és az  Európai Tanács által 
2020.  december 17-én elfogadott, az  Uniós költségvetés védelmének feltételrendszeréről szóló rendeletben 
kihirdetett elvekkel összhangban;

tekintettel arra, hogy a  Felek egyetértenek abban, hogy létrehozzák a  hatékony végrehajtást biztosító 
együttműködés kereteit a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es és az EGT Finanszírozás Mechanizmus 
2014–2021 időszakára vonatkozóan;

megállapodtak a következőkben:

1. cikk
Célkitűzések

 1. A  Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának átfogó célkitűzése, hogy hozzájáruljon 
a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez az Európai Gazdasági Térségben, és erősítse Norvégia 
és a Kedvezményezett ország közötti kétoldalú kapcsolatokat a második bekezdésben felsorolt kiemelt területeken 
nyújtott pénzügyi hozzájárulás segítségével. Ennek megfelelően, a jelen Együttműködési Megállapodást aláíró Felek 
olyan programok kiválasztásra és támogatásra törekednek, amelyek hozzájárulnak e célok eléréséhez.

 2. A pénzügyi hozzájárulás az alábbi kiemelt területeken bocsátható rendelkezésre:
(a) Innováció, kutatás, oktatás és versenyképesség;
(b) Társadalmi felzárkóztatás, fiatalok foglalkoztatása és a szegénység csökkentése;
(c) Környezet, energia, éghajlatváltozás és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság;
(d) Kultúra, civil társadalom, jó kormányzás, alapvető jogok és szabadságok; és
(e) Bel- és igazságügy.

2. cikk
Jogszabályi keretek
Jelen Együttműködési Megállapodás az  alábbi dokumentumokkal összefüggésben értelmezendő, melyek jelen 
Együttműködési Megállapodással együttesen képezik a  Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es 
időszakának jogszabályi kereteit:
(a) A Norvég Királyság és az Európai Unió között létrejött Megállapodás a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 

2014–2021-es időszakáról (a továbbiakban: Megállapodás);
(b) a Megállapodás 10.5.  cikkének értelmében Norvégia által kibocsátott Szabályzat a  Norvég Finanszírozási 

Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtásáról (a továbbiakban: Szabályzat);
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(c) az egyes programok vonatkozásában megkötésre kerülő program megállapodások; és
(d) a Norvég Királyság Külügyminisztériuma által elfogadott iránymutatások a Szabályzattal összhangban.

3. cikk
Pénzügyi keretek

 1. A  Megállapodás 2.1.  cikkének értelmében a  pénzügyi hozzájárulás teljes összege 1253,7 millió euró, évente 
179,1 millió eurós részletekben a  2014. május 1. – 2021. április 30. közötti időszakban, melyet a  Szabályzatban 
meghatározott határidőkkel összhangban kell felhasználni.

 2. A  Megállapodás 6.  cikkének megfelelően, mindösszesen 105.700.000 euró bocsátható a  Kedvezményezett ország 
rendelkezésére az 1. bekezdésben meghatározott időszak során.
Az Együttműködési Megállapodás hatályba lépését követően, a  Kedvezményezett ország részére az  összeg 
rendelkezésre állását biztosítottnak kell tekinteni az  1.  pontban rögzített időszakon belül, feltéve, hogy 
az  EGT  Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszak keretében végrehajtandó Civil Társadalom program 
vonatkozásában kiválasztásra kerül egy Civil Alapkezelő az Együttműködési Megállapodás hatályba lépését követő 
hét hónapon belül. A  Norvég Királyság Külügyminisztériuma a  B.  mellékletben leírt programokat az  1.  pontban 
rögzített időszakot követően is jóváhagyhatja.

 3. A  Megállapodás 3.2.  cikkének b)  pontjának megfelelően, a  2.  pontjának értelmében a  teljes összeg 1%-át 
a Méltányos Munka és a Háromoldalú Párbeszéd támogatására kell elkülöníteni.

 4. A Megállapodás 10.4. cikkének és a Szabályzat 1.9. cikkének megfelelően Norvégia menedzsment költségei a  fent 
említett teljes összegből fedezendők. Ezzel kapcsolatosan további rendelkezések a  Szabályzatban találhatók. 
A Kedvezményezett ország által igénybe vehető juttatás nettó összege 97.772.500 euró.

4. cikk
Feladatok és kötelezettségek

 1. Norvégia a  támogatást a  Megállapodás 3.1.  cikkében felsorolt kiemelt területeken, valamint a  Megállapodás 
mellékletben felsorolt programterületeken belüli jogosult programok részére bocsátják rendelkezésre, 
melyeket a  Kedvezményezett ország javasol, és a  Norvég Királyság Külügyminisztériuma jóváhagy. Norvégia és 
a  Kedvezményezett ország együttműködnek az  egyes programok szakmai tartalmát és a  tervezett eredményeit 
meghatározó koncepció elkészítése során.

 2. A  Kedvezményezett ország biztosítja a  Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszaka keretében 
támogatásban részesülő programok teljes társfinanszírozását a  B mellékletben és a  program megállapodásokban 
foglaltaknak megfelelően.

 3. A  Norvég Királyság Külügyminisztériumának feladata a  Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es 
időszakának irányítása és a  pénzügyi támogatás nyújtásáról szóló döntések meghozatala a  Szabályzattal 
összhangban.

 4. A  Norvég Királyság Külügyminisztériumát feladatai ellátásában a  Finanszírozási Mechanizmus Iroda 
(a  továbbiakban:  FMI) támogatja. Az  FMI felelős a  Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakával 
kapcsolatos napi szintű feladatok ellátásáért és egyben kapcsolattartóként működik.

5. cikk
Hatóságok kijelölése
A Kedvezményezett ország Nemzeti Kapcsolattartót jelöl ki, hogy nevében eljárjon. A  Nemzeti Kapcsolattartó 
teljes körű felelősséggel tartozik a  Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszaka célkitűzéseinek 
eléréséért, valamint azért, hogy a  Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtása 
a  Kedvezményezett országban a  Szabályzat előírásainak megfelelően történjen. A  Szabályzat 5.2.  cikkének 
értelmében a  Nemzeti Kapcsolattartó, az  Igazoló Hatóság, az  Audit Hatóság és a  Szabálytalansági Hatóság 
az A mellékletben kerülnek kijelölésre.

6. cikk
Többéves Programozási Keret

 1. A  Szabályzat 2.5.  cikkének értelmében, a  Felek az  alábbi pénzügyi és tartalmi elemeket magában foglaló 
végrehajtási keretrendszerben állapodtak meg:
(a) az elfogadott programok listája és a  Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának 

programonkénti pénzügyi hozzájárulása;
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(b) a programok célkitűzéseik, fő feladataik beazonosítása, amennyiben szükséges, a  programok támogatási 
intenzitása, a kétoldalú célkitűzések, illetve a célcsoportokkal, földrajzi területekkel és egyéb vonatkozásokkal 
kapcsolatos különös rendelkezések megfogalmazása;

(c) program operátorok beazonosítása, amennyiben releváns;
(d) a Donor Program Partnerek beazonosítása, amennyiben releváns;
(e) a Nemzetközi Programszervezetek beazonosítása, amennyiben releváns;
(f ) a vonatkozó programok nevesített projektjeinek beazonosítása.

 2. A végrehajtási keretrendszert a B melléklet tartalmazza. A programokat a Norvég Királyság Külügyminisztériumának 
jóváhagyásával kell végrehajtani a Szabályzatok 6.3. cikkével összhangban, és az EGT Finanszírozási Mechanizmus 
2014–2021-es időszak keretében végrehajtandó Civil Társadalom program Civil Alapkezelőjének kijelölését 
követően.

7. cikk
Kétoldalú Kapcsolatok Alapja
A Szabályzat 4.6.  cikkének értelmében a  Kedvezményezett országnak alapot kell képeznie Norvégia és 
a  Kedvezményezett ország közötti kétoldalú kapcsolatok erősítése céljából. A  Nemzeti Kapcsolattartó feladata 
az  alap felhasználásának kezelése és a  Kétoldalú Kapcsolatok Közös Bizottságának létrehozása a  Szabályzat 
4.2. pontjának megfelelően. Az Együttműködési Megállapodás keretében az egyes programokra felosztott kétoldalú 
kapcsolatokra elkülönített forrásokra a B. mellékletben meghatározott jogosultsági korlátozások vonatkoznak.

8. cikk
Éves ülések
A Szabályzat 2.7.  cikkének értelmében a  Norvég Királyság Külügyminisztériuma és a  Nemzeti Kapcsolattartó 
részvételével éves ülésekre kerül sor. Az éves ülés lehetőséget biztosít a Norvég Királyság Külügyminisztériuma és 
a  Nemzeti Kapcsolattartó számára, hogy megvizsgálják a  megelőző jelentéstételi időszakban elért előrehaladást, 
és megállapodjanak az esetlegesen szükséges intézkedésekről. Az éves ülés fórumot biztosít a kétoldalú érdekeket 
érintő ügyek megtárgyalására.

9. cikk
Mellékletek módosítása
Az A  melléklet és a  B melléklet a  Norvég Királyság Külügyminisztériuma és a  Nemzeti Kapcsolattartó közötti 
levélváltással módosítható.

10. cikk
Ellenőrzés és információhoz való hozzáférés
A Norvég Királyság Külügyminisztériuma, a  Norvég Számvevőszék és képviselői jogosultak a programok és 
projektek tervezésének, végrehajtásának, nyomon követésének, valamint a támogatások felhasználásának 
ellenőrzéséhez szükségesnek ítélt bármilyen szakmai vagy pénzügyi jellegű látogatás, illetve felülvizsgálat 
lebonyolítására. A  Kedvezményezett ország köteles ehhez minden szükséges segítséget, információt és 
dokumentációt rendelkezésre bocsátani.

11. cikk
Szabályozó elvek

 1. Jelen Együttműködési Megállapodás végrehajtását minden tekintetben a  Szabályzat, valamint annak jövőbeni 
módosításai szabályozzák.

 2. A  Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszak célkitűzéseinek elérése érdekében Norvégia és 
a Kedvezményezett ország szorosan együttműködnek. A Felek egyetértenek abban, hogy a Norvég Finanszírozási 
Mechanizmus 2014–2021-es időszakának minden végrehajtási szakasza során a  legmagasabb fokú átláthatóságot, 
elszámolhatóságot és költséghatékonyságot biztosítják, csakúgy mint a jó kormányzás, a partnerség és a többszintű 
kormányzás, a fenntartható fejlődés, a nők és férfiak közötti egyenlőség és az esélyegyenlőség elveit.

 3. A  Kedvezményezett ország köteles kezdeményezően fellépni annak érdekében, hogy ezen elvek a Norvég 
Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtásában érintett minden szinten érvényesüljenek.

 4. A Felek jelen Együttműködési Megállapodásban felülvizsgálják az Együttműködési Megállapodás végrehajtásának 
előrehaladását, amelyet követően indokolt esetben megállapodnak a  programokon belüli és azok közötti 
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átcsoportosításokról legkésőbb 2022. december 31. napjáig. A  Szabályzat 1.11.  cikkének értelmében Norvégia 
eltekinthet a tartalékkeretre vonatkozó követelménytől.

12. cikk
Hatálybalépés
Jelen Együttműködési Megállapodás az utolsó aláírás napját követő napon lép hatályba.

********

Jelen Együttműködési Megállapodás két eredeti példányban, angol nyelven kerül aláírásra.

 Kelt és aláírásra került Budapesten, Kelt és aláírásra került Budapesten,  
 2020. december 21. napján 2020. december 21. napján 
 a Norvég Királyság részéről Magyarország részéről

A melléklet

Nemzeti irányítási és ellenőrzési rendszer

1. Nemzeti Kapcsolattartó
A Nemzeti Kapcsolattartó szerepét az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) tölti be.
Az ITM felelős a  kormányzati tevékenységek koordinációjáért és harmonizációjáért, beleértve a  kohéziós politikát 
és az  európai uniós, illetve más nemzeti és nemzetközi alapok hatékony felhasználásának felügyeletét. Ezen 
tevékenység keretében az  ITM felelős a  magyar nemzeti költségvetés tervezéséért és az  erőforrás gazdálkodásért 
az európai uniós és nemzetközi források tekintetében.
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter a  fejlesztéspolitikai szolgáltatásokért felelős helyettes 
államtitkárt jelöli ki a Nemzeti Kapcsolattartó vezetőjének.
A Nemzeti Kapcsolattartó feladatainak ellátásáért Fejlesztéspolitikai Szolgáltatásokért Felelős Helyettes 
Államtitkárságon belül a Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztály felelős.
A Nemzeti Kapcsolattartó feladatait és kötelezettségeit a Szabályzat, különösen annak 5.3. cikke határozza meg.

2. Igazoló Hatóság
Az Igazoló Hatóság szerepét a Magyar Államkincstár (Kincstár) tölti be.
A Kincstár jogszabály által létrehozott, önálló jogi személyiséggel rendelkező központi költségvetési szerv. 
A Kincstár felelős a költségvetési törvény végrehajtásának nyomon-követéséért és egyben pénzügyi felügyeletet is 
gyakorol.
Az Igazoló Hatóság vezetőjének szerepét a  Kincstár pénzügyi elnökhelyettese tölti be. A  Kincstáron belül, 
a pénzügyi elnökhelyettes irányítása alatt működő EU Támogatások Szabályossági Főosztálya és az EU Támogatások 
Elszámolási Főosztálya felelős az Igazoló Hatóság feladatainak ellátásért.
A Kincstár pénzügyi elnökhelyettese általánosságban a Kincstár elnökének tartozik beszámolási kötelezettséggel, de 
az igazoló hatósági szerepkörében függetlenül jár el, a Kincstár elnöke nem utasíthatja.
A Kincstár a Pénzügyminisztérium államháztartási szabályozásért, humán és önkormányzati költségvetésért felelős 
helyettes államtitkárának alárendelt közigazgatási egysége, de az igazoló hatósági szerepkörében nem utasítható.
Az Igazoló Hatóság feladatait és kötelezettségeit a Szabályzat, különösen annak 5.4. cikke határozza meg.

3. Audit Hatóság
Az Audit Hatóság szerepét az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) tölti be.
Az EUTAF jogszabály által létrehozott, önálló jogi személyiséggel rendelkező központi költségvetési szerv.
Az EUTAF audit hatósági feladatokat lát el az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és 
a  Kohéziós Alapból származó támogatások kapcsán, valamint a  Kormány által meghatározott további ellenőrzési 
feladatokat végez egyéb Európai Uniós és nemzetközi támogatásokkal kapcsolatosan, ideértve az EGT és a Norvég 
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Finanszírozási Mechanizmusokat is. Az  Audit Hatóság feladatait a  nemzetközi ellenőrzési standardokkal és 
a vonatkozó európai jogszabályokkal összhangban látja el.
Az Audit Hatóság vezetőjének szerepét az  EUTAF főigazgatója tölti be. Az  EUTAF önállóan működő központi 
költségvetési szerv, amely a  Pénzügyminisztérium államháztartási szabályozásért, humán és önkormányzati 
költségvetésért felelős helyettes államtitkárának alárendelt közigazgatási egysége, de az  audit hatósági 
szerepkörében nem utasítható.
Az Audit Hatóság feladatait és kötelezettségeit a Szabályzat, különösen annak 5.5. cikke határozza meg.
Az Audit Hatóság funkcionálisan független a Nemzeti Kapcsolattartótól és az Igazoló Hatóságtól.

4. A Szabálytalansági Hatóság
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) felelős a  szabálytalansági jelentések elkészítéséért és 
benyújtásáért.
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter fejlesztéspolitikai tervezésért és jogi ügyekért felelős helyettes 
államtitkárt (FTJÜFHÁT) jelöli ki a Szabálytalansági Hatóság vezetőjének.
A FTJÜFHÁT látja el az  ITM jogi képviseletét. Ezenkívül, a  FTJÜFHÁT felelős a  fejlesztéspolitikai panaszkezelési 
mechanizmusokért, valamint a  törvényszerűségi és jogorvoslati menedzsmentért. A  Szabálytalansági Hatóság 
feladatainak ellátásáért a FTJÜFHÁT-on belül a Fejlesztéspolitikai Ellenőrzési Főosztály felelős.
A Szabálytalansági Hatóság feladatait és kötelezettségeit a Szabályzat, különösen annak 12.3. cikke határozza meg.
A Szabálytalansági Hatóság funkcionálisan független a Nemzeti Kapcsolattartótól.

5. A Végrehajtó Ügynökség szerepe
A Nemzeti Kapcsolattartó a  Program Operátor Szabályzat szerinti feladatait részben egy Végrehajtó Ügynökségre 
ruházza át.
A Program Operátor feladatainak átruházása a  program megállapodásban kerül rögzítésre, és a  program 
végrehajtási megállapodásban részletes kifejtésre, amelynek a Végrehajtó Ügynökség szerződő fele. A Végrehajtó 
Ügynökség feladatköre nem érintheti a Program Operátornak a program megvalósításával kapcsolatos felelősségét. 
Az egyes programok átlátható, költséghatékony, és összehangolt irányítási és ellenőrzési rendszerének biztosítása 
érdekében, a Nemzeti Kapcsolattartó törekszik arra, hogy a Végrehajtó Ügynökségre átruházott feladatok minden 
program esetében megegyezzenek.
A Végrehajtó Ügynökségnek az  átruházott programszintű feladatok ellátásával kapcsolatosan felmerült költségeit 
a Szabályzat 8.1. cikke szerinti program menedzsment költségek fedezik, a program megállapodással összhangban. 
A  Végrehajtó Ügynökség által teljesített feladatok és a  költségek egyértelműen ahhoz a  programhoz kell, hogy 
hozzárendelhetők legyenek, melyhez kapcsolódóan felmerültek.
A Nemzeti Kapcsolattartó a Végrehajtó Ügynökséget versenyeztetés útján választja ki a  nemzeti és európai uniós 
joggal összhangban. A kiválasztás eredményét a Norvég Királyság Külügyminisztériumának jóvá kell hagynia.
A Végrehajtó Ügynökség a  Nemzeti Kapcsolattartót támogathatja az  adminisztratív jellegű feladataiban. 
A Végrehajtó Ügynökség feladatköre nem érinti a Nemzeti Kapcsolattartót felelősségét.

6. Stratégiai jelentés és éves ülések
A Szabályzat 2.6.  cikkének értelmében, a  Nemzeti Kapcsolattartó évente stratégiai jelentést nyújt be a  Norvég 
Királyság Külügyminisztériuma részére az  EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának 
a  Kedvezményezett országban történő végrehajtásáról. A  stratégiai jelentést, eltérő megállapodás hiányában, 
legalább két hónappal az éves ülést megelőzően kell benyújtani a Norvég Királyság Külügyminisztériuma részére.
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B melléklet

Végrehajtási keretrendszer

A Szabályzat 2.5. cikke értelmében a Felek a jelen mellékletében felvázolt végrehajtási keretrendszerben állapodtak 
meg.

1. A Végrehajtási keretrendszer pénzügyi jellemzői

Magyarország 
Norvég FM hozzájárulás Nemzeti hozzájárulás

Programterület

1. Üzleti fejlesztés, innováció és kkv-k € 45.000.000 € 7.941.176

2. Roma integráció € 17.003.000 € 3.000.529

3. Helyi fejlesztések € 31.013.000 € 5.472.882

4. Méltányos munka € 1.057.000 N.r.

További juttatások

Technikai segítségnyújtás a Kedvezményezett ország részére  
(1.10. cikk)

€ 1.585.500 N.r.

Tartalék (1.11. cikk) N.r. N.r.

Tartalék az FM 2009–2014-es időszak projektjeinek befejezésé-
hez (1.12. cikk)

N.r. N.r.

Kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja (4.6.1. cikk) € 2.114.000 N.r.

Nettó juttatás Magyarország számára € 97.772.500 € 16.414.588

2. Különös rendelkezések
A Norvég Királyság és Magyarország közti kétoldalú kapcsolatok erősítésének célja a hosszú távú együttműködések 
kialakításának ösztönzése és fejlesztése, a Megállapodás mellékletében felsorolt valamennyi területen. Cél továbbá 
a kétoldalú együttműködés megerősítése politikai és európai szinten a közös érdekeltségű területeken.

3. A végrehajtási keretrendszer tartalmi jellemzői
A Civil társadalom program Civil Alapkezelőjének kinevezését követően az alábbiakban leírt programokat a Norvég 
Külügyminisztérium jóváhagyásával kell végrehajtani az  EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszak 
keretében, a Szabályzat 6.3. cikkével összhangban.

A. Program: Üzleti fejlesztés, innováció és kkv-k
Program célkitűzés: Fokozott értékteremtés és fenntartható növekedés.
Program támogatás: € 45.000.000
Program társfinanszírozás: € 7.941.176
Program Operátor: Innovációs és Technológiai Minisztérium (Nemzeti Kapcsolattartó)
Donor program partner(ek): Innovation Norway
Programterület(ek): Üzleti fejlesztés, innováció és kkv-k
Különös rendelkezések: A program a zöldipari innovációt támogatja. A koncepció kidolgozása során   
 vizsgálható az információs és kommunációtechnológia (IKT), valamint a jóléti  
 technológiák támogathatósága.
 A program tartalmaz egy csekély összegű támogatást nyújtó alapot a női  
 vállalkozók támogatására.
 A program tartalmaz egy csekély összegű támogatást nyújtó alapot a start-up  
 vállalkozások támogatására.
 A magyar és a norvég partnerek közötti kétoldalú együttműködési projekteket  
 ösztönözni kell és előnyben kell részesíteni a kiválasztási folyamat során.
Kétoldalú törekvések: A Kétoldalú Kapcsolatok Alapjából 300.000 eurót kell elkülöníteni a programra,  
 amelynek legfeljebb 25%-a használható fel a Program Megállapodás jóváhagyása  
 előtt.



138	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	8.	szám	

 Az Együttműködési Megállapodásban elkülönített összeg nem zárja ki azt, hogy  
 a Kétoldalú Alapok Bizottsága további forrásokat fordítson a programra.

B. Program: Roma integráció
Program célkitűzés: Romák fokozottabb befogadása és társadalmi szerepvállalása.
Program támogatás: € 17.003.000
Program társfinanszírozás: € 3.000.529
Program Operátor: Belügyminisztérium
Nemzetközi Partnerszervezet(ek): Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)
Programterület(ek): Romák befogadása és szerepvállalásuk
Különös rendelkezések: A program a következő két szempontot célozza: a romák társadalmi  
 szerepvállalásának erősítése, valamint az érintett intézmények és irányelvek  
 befogadóbbá tétele.
 Minden intézkedésnek a részvétel és a befogadó megközelítés elvein kell  
 alapulnia, és összhangban kell lennie a romák társadalmi befogadásának  
 10 közös, a romák befogadásáról szóló, 2009. június 8-i tanácsi következtetések  
 alapelvével, az EU 2020–2030-as időszakának, a romák egyenlőségéről és  
 befogadásáról szóló kezdeményezésével és a Magyar Nemzeti Társadalmi  
 Felzárkózási Stratégiával.
 A program a roma gyermekeket, fiatalokat és nőket is célozza.
 A program tartalmaz egy vagy több csekély összegű támogatást nyújtó alapot,  
 amelyek roma, illetve a romák társadalmi befogadásán dolgozó civil társadalmi  
 szervezeteket segítik.
 A romák befogadásáért és társadalmi szerepvállalásáért felelős magyarországi  
 roma kapcsolattartó pont aktívan részt vesz a program előkészítésében és  
 végrehajtásában, beleértve, ha lehetséges, az Együttműködési Bizottság  
 tagjaként.
 A program összes támogatható költségének legfeljebb 60%-a áll rendelkezésre  
 az infrastrukturális elemek számára.
Kétoldalú törekvések: A Kétoldalú Kapcsolatok Alapjából 100.000 eurót kell elkülöníteni a programra,  
 amelynek legfeljebb 25%-a használható fel a Program Megállapodás jóváhagyása  
 előtt.
 Az Együttműködési Megállapodásban elkülönített összeg nem zárja ki azt, hogy  
 a Kétoldalú Alapok Bizottsága további forrásokat fordítson a programra.

A program az  EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszak keretében végrehajtott Roma integráció 
programmal együtt kerül végrehajtásra.

C. Helyi fejlesztések
Program célkitűzés: Megerősített társadalmi és gazdasági kohézió.
Program támogatás: € 31.013.000
Program társfinanszírozás: € 5.472.882
Program Operátor: Innovációs és Technológiai Minisztérium (Nemzeti Kapcsolattartó)
Donor program partner(ek): Norvég Önkormányzatok Szövetsége (KS)
Programterület(ek): Helyi fejlesztések és a szegénység csökkentése;
 Jó kormányzás, felelős intézmények, átláthatóság, Európai Közegészségügyi  
 Kihívások
Különös rendelkezések: A program megerősíti a magyarországi közintézmények, a helyi és regionális  
 önkormányzatok és azok szövetségeinek intézményi kapacitását és  
 a humánerőforrás-fejlesztést, a norvégiai hasonló intézményekkel és  
 hatóságokkal, valamint azok szövetségeivel folytatott együttműködés és  
 ismeretek átadása révén. A program ösztönzi az ágazatok közötti partnerségeket,  
 beleértve a civil társadalmat is.
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 A program biztosítja a helyi fejlődés és a szegénység csökkentésének  
 szisztematikus megközelítését a legkevésbé fejlett régiókban, integrálva  
 az oktatás, a foglalkoztatás és az egészségügy intézkedéseit. Az intézkedéseknek  
 a részvétel és a befogadó megközelítés elvein kell alapulniuk.
 A program a jó kormányzás területén meglévő standardok és normák  
 végrehajtására összpontosít egyedi modulokon keresztül, beleértve  
 az átláthatóságon és a jó kormányzáson dolgozó civil társadalmat célzó csekély  
 összegű támogatásokat nyújtó alapot.
 A „Helyi fejlesztés és a szegénység csökkentése” programterületen belül a KS és  
 a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) bevonásával  
 tervezett nevesített projekt tartalmát tisztázni kell a programkoncepció  
 kidolgozásakor.
 A „Jó kormányzás, felelős intézmények, átláthatóság” programterületen belül  
 az OECD bevonásával tervezett nevesített projekt tartalmát tisztázni kell  
 a programkoncepció kidolgozásakor.
 A Norvég Finanszírozási Mechanizmusból az „Európai Közegészségügyi Kihívások”  
 területen az onkológia, E-egészségügy és egészségügyi alapellátás fókuszú  
 nevesített projekteken keresztül megvalósított kezdeményezésekre allokált  
 program támogatási összeg nem haladhatja meg a 13.000.000 eurót. 
 A programkoncepció kidolgozása során szükséges felderíteni a nevesített  
 projekteket és a donor projekt partnerek bevonásának lehetőségét.
 Az „Európai Közegészségügyi Kihívások” programterülethez kapcsolódó  
 programok előkészítésébe be kell vonni a Norvég Egészségügyi Igazgatóságot és  
 a Norvég Közegészségügyi Intézetet. A további bevonás lehetőségét  
 a programkoncepció kidolgozása során kell mérlegelni.
Kétoldalú törekvések: A Kétoldalú Kapcsolatok Alapjából 300.000 eurót kell elkülöníteni a programra,  
 amelynek legfeljebb 25%-a használható fel a Program Megállapodás jóváhagyása  
 előtt.
 Az Együttműködési Megállapodásban elkülönített összeg nem zárja ki azt, hogy  
 a Kétoldalú Alapok Bizottsága további forrásokat fordítson a programra.

D. Program: Társadalmi párbeszéd – méltányos munka
Program célkitűzés: A háromoldalú együttműködés megerősítése a munkáltatói szervezetek,  
 a szakszervezetek és a hatóságok között, valamint a méltányos munka  
 előmozdítása.
Program támogatás: € 1.057.000
Program társfinanszírozás: Nem releváns.
Program Operátor: A Finanszírozási Mechanizmus Bizottság a Szabályzatok 6.13. Cikkének  
 megfelelően. A Finanszírozási Mechanizmus Bizottság az Innovation Norway-t  
 alapkezelővé nevezi ki a Szabályzatok 6.13. cikkének (4) bekezdésével  
 összhangban.
Alapkezelő: Innovation Norway
Programterület(ek): Társadalmi párbeszéd – Méltányos munka
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2. melléklet a 6/2021. (I. 14.) Korm. rendelethez

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON THE IMPLEMENTATION OF THE NORWEGIAN FINANCIAL 
MECHANISM 2014–2021 between THE KINGDOM OF NORWAY, hereinafter referred to as “Norway” and 
HUNGARY, hereinafter referred to as the “Beneficiary State” together hereinafter referred to as the 
“Parties”,

WHEREAS the Agreement between the Kingdom of Norway and the European Union on the Norwegian Financial 
Mechanism 2014–2021 establishes a  financial mechanism (hereinafter referred to as the “Norwegian Financial 
Mechanism 2014–2021”) through which Norway will contribute to the reduction of economic and social disparities 
in the European Economic Area, also taking into account any relevant changes in the European Union’s cohesion 
policy, as appropriate;

WHEREAS the Norwegian Financial Mechanism 2014–2021 aims to strengthen relations between Norway and the 
Beneficiary State to the mutual benefit of their peoples;

WHEREAS the enhanced co-operation between Norway and the Beneficiary State will contribute to securing 
a  stable, peaceful and prosperous Europe, based on good governance, democratic institutions, the rule of law, 
respect for human rights and sustainable development, in accordance with the general principles in the Agreement 
between the Kingdom of Norway and the European Union, the conclusions of the European Council in its meeting 
on 10 and 11 December 2020 and in compliance with the principles enounced in the Regulation adopted by the 
European Parliament on 16 December 2020 and by the European Council on 17 December 2020 on a  general 
regime of conditionality for the protection of the Union budget;

WHEREAS the Parties agree to establish a  framework for cooperation in order to ensure the effective 
implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2014–2021 in conjunction with the EEA Financial 
Mechanism 2014–2021;

HAVE AGREED on the following:

Article 1
Objectives

 1. The overall objectives of the Norwegian Financial Mechanism 2014–2021 are to contribute to the reduction of 
economic and social disparities in the European Economic Area and to the strengthening of bilateral relations 
between Norway and the Beneficiary States through financial contributions in the priority sectors listed in 
paragraph 2. Accordingly, the Parties to this Memorandum of Understanding shall endeavour to select for funding 
programmes that contribute to the achievement of these objectives.

 2. The financial contributions shall be available in the following priority sectors:
(a) Innovation, research, education and competitiveness;
(b) Social inclusion, youth employment and poverty reduction;
(c) Environment, energy, climate change and low carbon economy;
(d) Culture, civil society, good governance, fundamental rights and freedoms; and
(e) Justice and home affairs.

Article 2
Legal Framework
This Memorandum of Understanding shall be read in conjunction with the following documents which, together 
with this Memorandum of Understanding, constitute the legal framework of the Norwegian Financial Mechanism 
2014–2021:
(a) the Agreement between the Kingdom of Norway and the European Union on the Norwegian Financial 

Mechanism 2014–2021 (hereinafter referred to as “the Agreement”);
(b) the Regulation on the implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2014–2021 (hereinafter 

referred to as the “Regulation”) issued by Norway in accordance with Article 10.5 of the Agreement;
(c) the programme agreements that will be concluded for each programme; and
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(d) any guidelines adopted by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs (hereinafter referred to as “NMFA”) 
in accordance with the Regulation.

Article 3
Financial Framework

 1. In accordance with Article 2.1 of the Agreement, the total amount of the financial contribution is € 1253.7 million 
in annual tranches of € 179.1 million over the period running from 1 May 2014 to 30 April 2021, inclusive, to be 
implemented in line with the deadlines set in the Regulation.

 2. In accordance with Article 6 of the Agreement, a total of € 105,700,000 shall be made available to the Beneficiary 
State over the period referred to in Paragraph 1. Following the entry into force of this Memorandum of 
Understanding, the amount is considered as made available to the Beneficiary State within the period referred to 
in Paragraph 1, provided that a Fund Operator is appointed for the programme for Civil Society implemented under 
the EEA Financial Mechanism 2014–2021 no later than seven months after entry into force of this Memorandum of 
Understanding. The programmes described in Annex B may be approved by the NMFA after the period referred to in 
Paragraph 1.

 3. In accordance with Article 3.2.b) of the Agreement, 1% of the total amount referred to in paragraph 2 shall be set 
aside for a fund for the Promotion of Decent Work and Tripartite Dialogue.

 4. In accordance with Article 10.4 of the Agreement and Article 1.9 of the Regulation, the management costs of 
Norway shall be covered by the overall amount referred to above. Further provisions to this effect are set out in the 
Regulation. The net amount of the allocation to be made available to the Beneficiary State is € 97,772,500.

Article 4
Roles and responsibilities

 1. Norway shall make funds available in support of eligible programmes proposed by the Beneficiary State and agreed 
on by the NMFA within the priority sectors listed in Article 3.1 of the Agreement and the programme areas listed in 
the Annex to the Agreement. Norway and the Beneficiary State shall cooperate on the preparation of concept notes 
defining the scope and planned results for each programme.

 2. The Beneficiary State shall assure the full co-financing of programmes that benefit from support from the 
Norwegian Financial Mechanism 2014–2021 in accordance with Annex B and the programme agreements.

 3. The NMFA shall manage the Norwegian Financial Mechanism 2014–2021 and take decisions on the granting of 
financial assistance in accordance with the Regulation.

 4. The NFMA shall be assisted by the Financial Mechanism Office (hereinafter referred to as the “FMO”). The FMO shall 
be responsible for the day-to-day operations of the Norwegian Financial Mechanism 2014–2021 and shall serve as 
a contact point.

Article 5
Designation of authorities
The Beneficiary State has authorised a National Focal Point to act on its behalf. The National Focal Point shall have 
the overall responsibility for reaching the objectives of the Norwegian Financial Mechanism 2014–2021 as well as for 
the implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2014–2021 in the Beneficiary State in accordance with 
the Regulation. In accordance with Article 5.2 of the Regulation, the National Focal Point, the Certifying Authority, 
the Audit Authority, and the Irregularities Authority are designated in Annex A.

Article 6
Multi-annual Programming Framework

 1. In accordance with Article 2.5 of the Regulation, the Parties have agreed on an implementation framework 
consisting of the following financial and substantive parameters:
(a) a list of agreed programmes and the financial contribution from the Norwegian Financial Mechanism 

2014–2021 by programme;
(b) identification of programmes, their objective, their main focus, as appropriate, the grant rate by programme, 

the bilateral ambitions as well as any specific concerns relating to target groups, geographical areas or other 
issues;

(c) identification of programme operators, as appropriate;
(d) identification of Donor Programme Partners, as appropriate;
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(e) identification of International Partner Organisations, as appropriate;
(f ) identification of pre-defined projects to be included in relevant programmes.

 2. The implementation framework is outlined in Annex B. The programmes are to be implemented subject to the 
approval of the NMFA in accordance with Article 6.3 of the Regulations and following the appointment of a Fund 
Operator for the programme for Civil Society implemented under the EEA Financial Mechanism 2014–2021.

Article 7
Fund for bilateral relations
In accordance with Article 4.6 of the Regulation the Beneficiary State shall set aside funds to strengthen bilateral 
relations between Norway and the Beneficiary State. The National Focal Point shall manage the use of the fund 
for bilateral relations and shall establish a Joint Committee for Bilateral Funds in accordance with Article 4.2 of the 
Regulation. Funds for bilateral relations allocated to programmes within this Memorandum of Understanding, are 
subject to the limitations on eligibility set in Annex B.

Article 8
Annual meetings
In accordance with Article 2.7 of the Regulation an annual meeting shall be held between the NMFA and the 
National Focal Point. The annual meeting shall allow the NMFA and the National Focal Point to examine progress 
achieved over the previous reporting period and agree on any necessary measures to be taken. The annual meeting 
shall provide a forum for discussion of issues of bilateral interest.

Article 9
Modification of the annexes
Annex A and B may be amended through an exchange of letters between the NMFA and the National Focal Point.

Article 10
Control and Access to Information
The NMFA, the Office of the Auditor General of Norway and their representatives have the right to carry out any 
technical or financial mission or review they consider necessary to follow the planning, implementation and 
monitoring of programmes and projects as well as the use of funds. The Beneficiary State shall provide all necessary 
assistance, information and documentation.

Article 11
Governing Principles

 1. The implementation of this Memorandum of Understanding shall in all aspects be governed by the Regulation and 
subsequent amendments thereof.

 2. The objectives of the Norwegian Financial Mechanism 2014–2021 shall be pursued in the framework of close 
co-operation between Norway and the Beneficiary State. The Parties agree to apply the highest degree of 
transparency, accountability and cost efficiency as well as the principles of good governance, partnership and 
multi-level governance, sustainable development, gender equality and equal opportunities in all implementation 
phases of the Norwegian Financial Mechanism 2014–2021.

 3. The Beneficiary State shall take proactive steps in order to ensure adherence to these principles at all levels involved 
in the implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2014–2021.

 4. No later than 31 December 2022, the Parties to this Memorandum of Understanding shall review progress in the 
implementation of this Memorandum of Understanding and thereafter agree on reallocations within and between 
the programmes, where appropriate. Pursuant to Article 1.11 of the Regulation, Norway waives the requirement for 
a reserve.

Article 12
Entry into Force
This Memorandum of Understanding shall enter into force on the day after the date of its last signature.

********
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This Memorandum of Understanding is signed in two originals in the English Language.

 Signed in Budapest on 21/12/20 Signed in Budapest on 21/12/20 
 For the Kingdom of Norway For Hungary

ANNEX A

National management and control structures

1. National Focal Point
The Ministry of Innovation and Technology (MIT) shall act as the National Focal Point.
The MIT is responsible for coordination and harmonization of government activities, including the cohesion policy 
and supervision of the effective utilization of EU and other national and international funds, in the frame of this 
activity the MIT is in charge of the supervision of the planning and resource management of the Hungarian central 
budget in respect of EU and other international resources.
The Minister of MIT appoints the Deputy State Secretary for Development Policy Services as the Head of the 
National Focal Point.
The Department for Implementation of International Cooperation Programmes, within the Deputy State Secretariat 
for Development Policy Services shall be responsible for implementing the tasks of the National Focal Point.
The roles and responsibilities of the National Focal Point are stipulated in the Regulation, in particular Article 5.3 
thereof.

2. Certifying Authority
The Hungarian State Treasury (Treasury) shall act as the Certifying Authority.
The Treasury is an independent legal entity within the central state administration, established by Legal Act. The 
Treasury is responsible for keeping a register of the implementation of the State Budget Act and exercises financial 
control.
The Financial Vice President of the Treasury shall act as the Head of the Certifying Authority. Within the Treasury, 
the Compliance Department and the Financial Department operating under the supervision of the Financial Vice 
President of the Treasury shall be responsible for implementing the tasks of the Certifying Authority.
The Financial Vice President of the Treasury in general reports to the President of the Treasury, but in connection 
with the task of the Certifying Authority shall act independently and cannot be instructed by the President of the 
Treasury.
The Treasury is administratively subordinated to the Deputy State Secretary Responsible for Public Finances, Human 
Resources and Local Government Budget in the Ministry of Finance but cannot be instructed in its role as Certifying 
Authority.
The roles and responsibilities of the Certifying Authority are stipulated in the Regulation, in particular Article 5.4 
thereof.

3. Audit Authority
The Directorate General for Audit of European Funds (DGAEF) shall act as the Audit Authority.
The DGAEF is an independent legal entity within the central state administration, established by Legal Act.
The DGAEF’s activities include the performance of audit authority tasks regarding the support from the European 
Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund, and also the audit tasks defined 
by the Government regarding other European Union and international funds, including the EEA and Norwegian 
Financial Mechanisms. The Audit Authority performs its tasks in line with international audit standards and relevant 
provisions of European legislation.
The Director General of the DGAEF shall act as the head of the Audit Authority. The DGAEF is an autonomously 
operating central budgetary organisation administratively subordinated to the Deputy State Secretary Responsible 
for Public Finances, Human Resources and Local Government Budget in the Ministry of Finance but cannot be 
instructed in its role as Audit Authority.
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The roles and responsibilities of the Audit Authority are stipulated in the Regulation, in particular Article 5.5 thereof.
The Audit Authority shall be functionally independent of the National Focal Point and the Certifying Authority.

4. Irregularities Authority
The Ministry of Innovation and Technology (MIT) shall be responsible for the preparation and submission of 
irregularities reports.
The Minister of MIT appoints the Deputy State Secretary for Development Policy Strategy and Legal Affairs 
(DSSDPSLA) as the Head of the Irregularities Authority.
DSSDPSLA is responsible for the representation of the MIT in legal affairs. In addition, the DSSDPSLA is responsible 
for the complaint mechanism of the development policy and for the management of remedy and legality actions. 
Within the DSSDPSLA the Audit Department for Development Policy is responsible for the tasks of the Irregularities 
Authority.
The roles and responsibilities of the Irregularities Authority are stipulated in the Regulation, in particular Article 12.3 
thereof.
The Irregularities Authority shall be functionally independent of the National Focal Point.

5. Implementing Agency
The National Focal Point shall assign certain tasks given to the Programme Operator under the Regulation to 
a single Implementing Agency.
The assignment of Programme Operator tasks shall be stipulated in the programme agreement and be detailed 
in the programme implementation agreement, to which the Implementing Agency shall be a  party. The role 
of the Implementing Agency shall not affect the responsibilities of the Programme Operator related to the 
implementation of the programme. In order to establish transparent, cost-efficient and harmonized management 
and control systems of the different programmes, the National Focal Point will endeavour to ensure that tasks 
assigned to the Implementing Agency are identical for all programmes.
The expenditures incurred by the Implementing Agency related to the implementation of the assigned programme 
level tasks shall be covered from the respective programme’s management cost referred to in Article 8.1 of the 
Regulation, in accordance with the programme agreement. Activities fulfilled and expenditures incurred by the 
Implementing Agency shall be clearly attributable to the programme to which they relate.
The National Focal Point shall select the Implementing Agency through a competitive tender procedure in line with 
relevant national and EU legislation. Result of the selection shall be subject to approval by the Norwegian Ministry 
of Foreign Affairs (NMFA).
The Implementing Agency may also support the National Focal Point in the administrative tasks of the National 
Focal Point. The role of the Implementing Agency shall not affect the responsibilities of the National Focal Point.

6. Strategic Report
In accordance with Article 2.6 of the Regulation, the National Focal Point shall annually submit to the NMFA 
a  Strategic Report on the implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2014–2021 in the Beneficiary 
State. The Strategic Report shall be submitted to the NMFA at least two months before the annual meeting unless 
otherwise agreed.
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7. Organigram 
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ANNEX B

Implementation framework

In accordance with Article 2.5 of the Regulation, the Parties to this Memorandum of Understanding have agreed on 
an implementation framework outlined in this annex.

1. Financial parameters of the implementation framework

Hungary
Norwegian FM contribution National contribution

Programmes 

1 Business Development, Innovation and SMEs € 45,000,000 € 7,941,176

2 Roma Inclusion and Empowerment € 17,003,000 € 3,000,529

3 Local Development and Poverty Reduction € 31,013,000 € 5,472,882

4 Social Dialogue – Decent Work € 1,057,000 N/A

Other allocations

Technical assistance to the Beneficiary State (Art. 1.10) € 1,585,500 N/A

Reserve (Art. 1.11) N/A N/A

Reserve for completion of projects under FM 2009–14  

(Art. 1.12)
N/A N/A

Fund for bilateral relations (Art. 4.6.1) € 2,114,000 N/A

Net allocation to Hungary € 97,772,500 € 16,414,588

2. Specific concerns
Bilateral relations between the Kingdom of Norway and Hungary shall be strengthened with the aim of stimulating 
and developing long-term cooperation within all areas listed in the Annex to the Agreement. It is also an ambition 
to strengthen bilateral cooperation at political level and European level in areas of common interest.
3. Substantive parameters of the implementation framework
Following the appointment of a  Fund Operator for the programme for Civil Society implemented under the EEA 
Financial Mechanism 2014–2021, the programmes described below are to be implemented subject to the approval 
of the NMFA, in accordance with Article 6.3 of the Regulation.

A. Programme: Business Development, Innovation and SMEs
Programme objective: Increased value creation and sustainable growth
Programme grant: € 45,000,000
Programme co-financing: € 7,941,176
Programme Operator: Ministry of Innovation and Technology (National Focal Point)
Donor Programme Partner(s): Innovation Norway (IN)
Programme area(s): Business Development, Innovation and SMEs
Special concerns: The programme shall support Green Industry Innovation. Support to ICT and  
 Welfare technology may be explored when developing the concept note.
 The programme shall include a small grant scheme targeting female  
 entrepreneurs.
 The programme shall include a small grant scheme targeting start-ups.
 Bilateral cooperation projects between Hungarian and Norwegian partners shall  
 be encouraged and given priority in the selection process.
Bilateral ambitions: EUR 300,000 shall be allocated to the programme from the fund for bilateral  
 relations, out of which a maximum of 25% is eligible prior to the approval of the  
 programme agreement.
 The allocation made in this Memorandum of Understanding does not prevent  
 the Joint Committee for Bilateral Funds from allocating additional funds to the  
 programme.
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B. Roma Inclusion and Empowerment
Programme objective: Enhanced inclusion and empowerment of Roma
Programme grant: € 17,003,000
Programme co-financing: € 3,000,529
Programme Operator: Ministry of Interior
International Partner  
organisation(s): European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Programme area(s): Roma Inclusion and Empowerment
Special concerns: The programme shall address the following two aspects: empowerment of Roma  
 and rendering institutions and policies more inclusive.
 All measures should be based on the principles of participation and inclusive  
 approaches and be in line with the 10 Common Basic Principles of Roma  
 Inclusion as stated in the Council Conclusions on the Inclusion of Roma from  
 8 June 2009; the EU Roma strategic framework for equality, inclusion and  
 participation for 2020–2030; and the Hungarian national social inclusion strategy
 The programme shall also target Roma children, youth and women.
 The programme shall include one or more small grant scheme(s) supporting  
 Roma civil society organisations and civil society organisations working on social  
 inclusion of Roma.
 The national Roma Contact Point in Hungary responsible for Roma Inclusion and  
 Empowerment shall be actively involved in the preparation and implementation  
 of the programme, including, when feasible, as member(s) of the Cooperation  
 Committee.
 No more than 60% of the total eligible expenditure of the programme shall be  
 available for infrastructure (hard measures).
Bilateral ambitions: EUR 100,000 shall be allocated to the programme from the fund for bilateral  
 relations, out of which a maximum of 25% is eligible prior to the approval of the  
 programme agreement.
 The allocation made in this Memorandum of Understanding does not prevent  
 the Joint Committee for Bilateral Funds from allocating additional funds to the  
 programme.

The programme will be implemented in conjunction with the programme Roma Inclusion and Empowerment 
implemented under the EEA Financial Mechanism 2014–2021.

C. Local Development and Poverty Reduction
Programme objective: Strengthened social and economic cohesion
Programme grant: € 31,013,000
Programme co-financing: € 5,472,882
Programme Operator: Ministry of Innovation and Technology (National Focal Point)
Donor Programme Partner(s): The Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS)
Programme area(s): Local Development and Poverty Reduction
 Good Governance, Accountable Institutions, Transparency
 European Public Health Challenges
Special concerns: The programme shall strengthen institutional capacity and human resource  
 development in public institutions, local and regional authorities and  
 associations thereof in Hungary through cooperation and transfer of knowledge  
 with similar institutions and authorities and associations thereof in Norway. The  
 programme shall encourage cross-sectoral partnerships, including with civil  
 society.
 The programme shall ensure a systematic approach to local development and  
 poverty reduction in the least developed regions, integrating measures in  
 education, employment and health. The measures should be based on the  
 principles of participation and inclusive approaches.
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 Through specific modalities, the programme shall focus on the implementation  
 of existing standards and norms in the area of Good Governance, including  
 a small grant scheme targeting civil society working on transparency and good  
 governance.
 The content of a pre-defined project involving KS and the Hungarian National  
 Association of Local Authorities (TÖOSZ) under the Programme Area ‘Local  
 Development and Poverty Reduction’ shall be clarified when developing the  
 concept note.
 The content of a pre-defined project involving the OECD under the ‘Good  
 Governance, Accountable Institutions, Transparency’ Programme Area shall be 
 clarified when developing the concept note.
 The total allocation from the Norwegian Financial Mechanism to the Programme  
 Area ‘European Public Health Challenges’ shall not exceed € 13,000,000 of the  
 programme grant, to be implemented through pre-defined projects with focus  
 on oncology, E-health and primary healthcare. The pre-defined projects and the  
 involvement of donor project partners shall be explored when developing the  
 concept note.
 The Norwegian Directorate of Health and the Norwegian Institute of Public  
 Health shall be actively involved in the preparation of the programme related to  
 the Programme Area ‘European Public Health Challenges.’ Further involvement  
 shall be considered when developing the concept note.
Bilateral ambitions: EUR 300,000 shall be allocated to the programme from the fund for bilateral  
 relations, out of which a maximum of 25% is eligible prior to the approval of the  
 programme agreement.
 The allocation made in this Memorandum of Understanding does not prevent  
 the Joint Committee for Bilateral Funds from allocating additional funds to the  
 programme.

D. Programme: Social Dialogue – Decent Work
Programme objective: Strengthened tripartite cooperation between employer organisations, trade  
 unions and public authorities and the promotion of decent work.
Programme grant: € 1,057,000
Programme co-financing: Not applicable
Programme Operator: Financial Mechanism Office in accordance with Article 6.13 of the Regulation.  
 Innovation Norway is appointed Fund Operator in Accordance with paragraph 4  
 of Article 6.13 of the Regulation.
Fund Operator: Innovation Norway
Programme area(s): Social Dialogue – Decent Work.
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A Kormány 7/2021. (I. 14.) Korm. rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya és Ukrajna 
Kormánya között a többnemzetiségű műszaki zászlóalj létrehozásáról szóló Megállapodás Jegyzőkönyvének 
kihirdetéséről

1. §  A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya, a Szlovák Köztársaság 
Kormánya és Ukrajna Kormánya között a  többnemzetiségű műszaki zászlóalj létrehozásáról szóló Megállapodás 
Jegyzőkönyve (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  A Kormány a Jegyzőkönyvet e rendelettel kihirdeti.

3. § (1) A Jegyzőkönyv hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.
 (2) A Jegyzőkönyv hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A  2.  §, a  3.  §, valamint az  1.  melléket és a  2.  melléklet a  Jegyzőkönyv 2. Cikkében meghatározott időpontban lép 

hatályba.
 (3) A  Jegyzőkönyv, a  2.  §, a  3.  §, valamint az  1.  melléklet és a  2.  melléklet hatálybalépésének naptári napját 

a  külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően, a  Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett 
közleményével állapítja meg.

5. §  E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a honvédelemért felelős miniszter gondoskodik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 7/2021. (I. 14.) Korm. rendelethez

„Jegyzőkönyv 
a Magyar Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya és Ukrajna 
Kormánya között a többnemzetiségű műszaki zászlóalj létrehozásáról szóló Megállapodáshoz

A Magyar Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya, a  Szlovák Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya  
(a továbbiakban: a Felek)
annak érdekében, hogy megerősítsék együttműködésüket abból a célból, hogy a katasztrófák következményeit és 
az okozott károkat minimalizálják
egyetértenek a  Magyar Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya, a  Szlovák Köztársaság Kormánya és Ukrajna 
Kormánya között a  többnemzetiségű műszaki zászlóalj létrehozásáról szóló, Budapesten, 2002. január 18-án aláírt 
Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) módosításával

a következők szerint:

1. Cikk
A Megállapodás II. Cikkének (1) bekezdése a következőképpen módosul:
„A felek létrehozzák a Többnemzetiségű Műszaki Zászlóaljat (a továbbiakban: Zászlóalj), amelynek alaprendeltetése 
a Tisza és a Duna vízgyűjtő területén bekövetkezett katasztrófa esetén a helyi lakosságnak történő segítségnyújtás 
és a károk megszüntetésében való részvétel.”

2. Cikk
Jelen Módosítást minden Fél a  saját nemzeti jogszabályainak megfelelően ratifikálja. A  Módosítás 30 nappal  
azt követően lép hatályba, hogy a Letéteményes megkapja az utolsó ratifikálásról szóló értesítést a Felektől.

Készült négy eredeti példányban angol nyelven.”



150	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	8.	szám	

2. melléklet a 7/2021. (I. 14.) Korm. rendelethez

“Protocol 
to the Agreement between the Government of the Republic of Hungary, the Government of Romania,  
the Government of the Slovak Republic and the Cabinet of Ministers of Ukraine on the Establishment of  
a Multinational Engineer Battalion

The Government of Hungary, the Government of Romania, the Government of the Slovak Republic, and the Cabinet 
of Ministers of Ukraine (hereinafter called the “Parties”),
in order to further strengthen their cooperation to minimize the damages and consequences in case of disasters
have agreed to amend the Agreement between the Government of the Republic of Hungary, the Government of 
Romania, the Government of the Slovak Republic and the Cabinet of Ministers of Ukraine on the Establishment of 
a Multinational Engineer Battalion, signed in Budapest on 18 January 2002 (hereinafter: Agreement),

as follows:

Article I
Article II paragraph (1) of the Agreement will be replaced by the following:
“The Parties shall establish the Multinational Engineer Battalion (hereinafter referred to as “the Battalion”), with the 
basic mission to provide assistance to the local civilian population and participate in the elimination of damages in 
case of a disaster in the catchment basins of the Tisa River and the Danube River.”

Article II
The present Amendment shall be ratified by each Party in compliance with its internal legal regulations.  
This Amendment shall enter into force 30 days after the Depository Party receives the last notification of ratification 
from the Parties.

Done in four original copies in the English language.”

A Kormány 8/2021. (I. 14.) Korm. rendelete
az OPTICON Telekommunikációs Hálózati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” 
reorganizációjához szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány az  OPTICON Telekommunikációs Hálózati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás 
alatt” (cégjegyzékszám: 03-09-105950, székhely: 6000 Kecskemét, Széchenyi körút 29.), gazdasági társaságot 
(a továbbiakban: Társaság) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: 
Cstv.) 65.  § (1)  bekezdés a)  pontja és 65.  § (3)  bekezdés e)  pontja alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű 
gazdálkodó szervezetté minősíti.

2. §  A Kormány megállapítja, hogy a  Társaság mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet 
vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 1/2021. (I. 14.) BM rendelete
a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 
szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról

A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény  
81.  § d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)  
Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a  katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 
62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet az 1/2021. (I. 14.) BM rendelethez

 1.  Az  R. 1.  mellékletében foglalt „Orosháza székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség” elnevezésű táblázat 4. sora 
helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sorszám Település Katasztrófavédelmi osztály)

4. Csanádapáca II.

 2.  Az  R. 1.  mellékletében foglalt „Orosháza székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség” elnevezésű táblázat 12. sora 
helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sorszám Település Katasztrófavédelmi osztály)

12. Kunágota II.

 3.  Az  R. 1.  mellékletében foglalt „Orosháza székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség” elnevezésű táblázat 21. sora 
helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sorszám Település Katasztrófavédelmi osztály)

21. Nagyszénás III.

 4.  Az  R. 1.  mellékletében foglalt „Orosháza székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség” elnevezésű táblázat 23. sora 
helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sorszám Település Katasztrófavédelmi osztály)

23. Pusztaföldvár II.
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 5.  Az  R. 1.  mellékletében foglalt „Szentes székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség” elnevezésű táblázat 3. sora 
helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sorszám Település Katasztrófavédelmi osztály)

3. Csongrád I.

 6.  Az  R. 1.  mellékletében foglalt „Balassagyarmat székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség” elnevezésű táblázat  
36. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sorszám Település Katasztrófavédelmi osztály)

36. Nagylóc III.

 7.  Az  R. 1.  mellékletében foglalt „Balassagyarmat székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség” elnevezésű táblázat  
44. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sorszám Település Katasztrófavédelmi osztály)

44. Nógrádsipek III.

 8.  Az  R. 1.  mellékletében foglalt „Monor székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség” elnevezésű táblázat 24. sora 
helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sorszám Település Katasztrófavédelmi osztály)

24. Pusztavacs I.

 9.  Az  R. 1.  mellékletében foglalt „Monor székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség” elnevezésű táblázat 25. sora 
helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sorszám Település Katasztrófavédelmi osztály)

25. Táborfalva I.

 10.  Az R. 1. mellékletében foglalt „Barcs székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség” elnevezésű táblázat 43. sora helyébe 
a következő rendelkezés lép:

(Sorszám Település Katasztrófavédelmi osztály)

43. Potony III.

 11.  Az  R. 1.  mellékletében foglalt „Kisvárda székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség” elnevezésű táblázat 19. sora 
helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sorszám Település Katasztrófavédelmi osztály)

19. Mándok III.

 12.  Az  R. 1.  mellékletében foglalt „Kisvárda székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség” elnevezésű táblázat 32. sora 
helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sorszám Település Katasztrófavédelmi osztály)

32. Tiszabezdéd II.
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A belügyminiszter 2/2021. (I. 14.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos 
szolgálati jogviszonyban állók és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak egészségügyi és pszichológiai 
ellátással összefüggő kérdéseiről

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi XLII.  törvény 341.  § 
(1)  bekezdés 13.  pont b), d), e) és f )  alpontjában, valamint 342/A.  § (1)  bekezdés m)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 15. alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (3)  bekezdés a)  pontjában, valamint 
a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi XLII.  törvény 341.  § 
(1) bekezdés 13. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. 
(V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 16. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015.  évi XLII.  törvény 341.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 17. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény 341. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

I. FEJEZET 
ÁlTAlÁNOS rENDElKEZéSEK

1. Hatály

1. § (1) A rendelet hatálya a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 1. § (1) bekezdés a)–h) pontja szerinti, a miniszter irányítása alá tartozó 
rendvédelmi feladatokat ellátó szervre (a  továbbiakban: rendvédelmi szerv) és a  rendvédelmi szerv hivatásos 
állományába tartozó, hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyekre (a  továbbiakban: hivatásos állomány 
tagja) terjed ki.

 (2) A  4.  § és az  5.  §, valamint a  III. Fejezet hatálya a  rendvédelmi szervvel rendvédelmi igazgatási szolgálati 
jogviszonyban álló rendvédelmi igazgatási alkalmazottra (a továbbiakban: rendvédelmi alkalmazott) is kiterjed.

 (3) A 4. § és a 12. § hatálya a rendvédelmi szerv tisztjelöltjére és az egészségkárosodási ellátásra jogosult személyre is 
kiterjed.

 (4) A 4. § és a 12. § hatálya kiterjed az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél korábban hivatásos 
állományba tartozott szolgálati nyugdíjasra is.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában
 1. egészségügyi dokumentáció: egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás 

vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától,
 2. ellenőrző orvosi vizsgálat: a  szolgálatképtelenség harminc napon túli felülvizsgálata, amit a  felülvizsgáló 

egység vezető főorvosa, a  miniszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálat hivatásos 
állományának tagja esetében a  miniszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálat vezető 
főorvosa végez,

 3. erősen traumatizáló esemény: az  az eset, amely közvetlenül vagy közvetve érintett személyek számára 
pszichés egyensúlyvesztést, akut stressz- vagy krízisállapotot vagy a  későbbiekben poszttraumás pszichés 
megbetegedést okozhat; ide tartozik többek között a  lőfegyverhasználat, valamint egyéb fokozott pszichés 
igénybevételt okozó szolgálati esemény, amely előre nem kategorizálható, így különösen ha a  hivatásos 
állomány tagja a  hivatalos személy elleni erőszak elszenvedője, gyermekbántalmazás, emberölés vagy 
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öngyilkosság szemtanúja, különös kegyetlenséggel elkövetett bűncselekményt helyszínel, illetve zsarolás 
vagy fenyegetés sértettje,

 4. felülvizsgáló egység: a  rendvédelmi szerv állományának egészségügyi alapellátását, valamint az  egészségi 
alkalmasságvizsgálatokat végző szervezeti elemeitől elkülönülő, az általános rendőrségi feladatok ellátására 
létrehozott szerv szervezetében működő szervezeti elem,

 5. felülvizsgáló egység vezető főorvosa: a felülvizsgáló egység vezetője,
 6. FÜV határozat: a hivatásos állomány megváltozott egészségi állapotú tagja alkalmasságának felülvizsgálatát 

lezáró dokumentum,
 7. FÜV bizottság: a  hivatásos állomány megváltozott egészségi állapotú tagjának alkalmasságát vizsgáló 

felülvizsgálati bizottság,
 8. háziorvos: az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény szerinti háziorvos,
 9. miniszter: a belügyminiszter,
10. pszichológiai dokumentáció: személyazonosító, pszichológiai és egészségügyi adatokat tartalmazó feljegyzés, 

amelynek része a  gondozásokról készült feljegyzés is, továbbá nyilvántartás vagy bármilyen más módon 
rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától,

11. rendvédelmi alapellátó orvos: a  vizsgált személy elsőfokú egészségi alkalmasságvizsgálatának elvégzésére 
jogosult orvos,

12. rendvédelmi alapellátó pszichológus: a  vizsgált személy elsőfokú pszichológiai alkalmasságvizsgálatának 
elvégzésére jogosult pszichológus,

13. rendvédelmi szerv vezetője: az országos rendőrfőkapitány, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat 
ellátó szerv főigazgatója, a  terrorizmust elhárító szerv főigazgatója, az  idegenrendészeti szerv főigazgatója, 
a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv főigazgatója, a miniszter 
irányítása alá tartozó polgári nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója,

14. rendvédelmi szerv vezető főorvosa: a  munkaköri leírásban a  rendvédelmi szerv – illetve ha valamely 
rendvédelmi szerv külön megállapodás alapján más rendvédelmi szerv vonatkozásában is ellátja 
az egészségügyi alapellátás feladatait, akkor a más rendvédelmi szerv – vezető főorvosaként kijelölt személy,

15. személyi állomány: a rendvédelmi szerv hivatásos állománya és rendvédelmi alkalmazotti állománya,
16. személyügyi szerv: az  állományilletékes parancsnok vagy a  munkáltatói intézkedés meghozatalára 

javaslattételi, kezdeményezési vagy kinevezési joggal rendelkező parancsnok vagy vezető alárendeltségében 
működő, annak munkáltatói döntéseit előkészítő, nyilvántartó és rendszerező személy vagy szervezeti elem, 
amelynek vezetője felelős az e  rendeletben szabályozott munkáltatói intézkedéseket megalapozó eljárások 
jogszerűségéért, valamint a munkáltatói intézkedések szakszerű előkészítéséért.

3. A felülvizsgáló egység vezető főorvosának feladatai

3. § (1) A felülvizsgáló egység vezető főorvosa felelős az alábbi feladatok végrehajtásáért:
a) az  ideiglenes szolgálatképtelenség orvosi elbírálásának szakmai és gyakorlati kérdéseinek megvitatása 

érdekében konzultációs és ellenőrzési jogkör gyakorlása,
b) a FÜV bizottság vezetése,
c) a  miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-

egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet szerinti, 
a  foglalkozási megbetegedés és fokozott expozíció szolgálati kötelmekkel, munkavégzéssel összefüggő 
jellegének megállapításához, minősítéséhez szükséges szakvélemény elkészítése,

d) a  rendvédelmi egészségkárosodási ellátással összefüggésben a  Hszt. 225/A.  § (2)  bekezdése alapján 
a Becsületbíróság munkájában a hivatásos szolgálatra vagy a szolgálati beosztás ellátására alkalmatlanságot 
megállapító bizottság munkájában történő részvétel,

e) a  Hszt. 82/B.  §-a szerinti továbbfoglalkoztatási kötelezettség alóli mentesítési eljárásban a  munkavégzésre 
való alkalmasság kérdésében a  FÜV Bizottság álláspontját tartalmazó döntésben szereplő vélemény 
elkészítése.

 (2) A felülvizsgáló egység vezető főorvosa az lehet, aki
a) legalább tízéves rendvédelmi tapasztalattal rendelkezik, és
b) igazságügyi orvostan szakvizsgával vagy rend- és honvédelmi alapellátás végzésére jogosító szakvizsgával és 

ráépített szakvizsgaként egészségbiztosítás szakvizsgával rendelkezik.
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 (3) A  felülvizsgáló egység vezető főorvosát akadályoztatása esetén feladatai ellátása során a  miniszter által kijelölt, 
legalább hároméves rendvédelmi tapasztalattal és rend- és honvédelmi alapellátás végzésére jogosító szakvizsgával 
rendelkező orvos helyettesíti.

II. FEJEZET 
AZ EgéSZSégÜgyI AlAPEllÁTÁS

4. A gyógyító-megelőző ellátás

4. §  A személyi állomány tagja, a  rendvédelmi szerv tisztjelöltje, az  egészségkárosodási ellátásra jogosult személy 
és az  1.  § (4)  bekezdése szerinti szolgálati nyugdíjas gyógyító-megelőző egészségügyi ellátása, gondozása 
a  rendvédelmi alapellátó orvos feladata. A  rendvédelmi alapellátó orvos a  gyógyító-megelőző ellátás keretében 
a beteget a betegsége szerinti járó- vagy fekvőbeteg-ellátást biztosító szakellátó helyre utalja, ha orvosi vizsgálata, 
gyógykezelése, gondozása megfelelően csak úgy biztosítható.

5. Az ideiglenes szolgálatképtelenség, illetve ideiglenes keresőképtelenség orvosi elbírálása

5. § (1) Ha a  személyi állomány tagja betegség következtében szolgálatának, munkakörének ellátására ideiglenesen 
alkalmatlanná válik, a rendvédelmi alapellátó orvos
a) a hivatásos állomány tagját szolgálatképtelennek, illetve
b) a  rendvédelmi alkalmazottat − ha az  érintett háziorvosaként a  keresőképtelenség megállapítására 

jogosult − keresőképtelennek
nyilvánítja.

 (2) A keresőképtelenség megállapítására jogosult
a) a rendvédelmi alkalmazott háziorvosaként a rendvédelmi alapellátó orvos vagy
b) a jogszabály alapján keresőképtelenség megállapítására feljogosított egyéb egészségügyi szolgáltató orvosa 

és a háziorvos.
 (3) A  személyi állomány tagja − ha egészségi állapota lehetővé teszi − haladéktalanul köteles szolgálatképtelenné, 

illetve keresőképtelenné nyilvánításáról a  közvetlen szolgálati elöljáróját, munkáltatóját tájékoztatni, továbbá 
ha a  szolgálatképtelenséget, keresőképtelenséget nem a  rendvédelmi alapellátó orvos állapította meg, 
a  szolgálatképtelenségről, keresőképtelenségről szóló igazolást az  igazolás kiállításától számított három 
munkanapon belül a rendvédelmi alapellátó orvoshoz eljuttatni.

6. § (1) A  hivatásos állomány tagja megbetegedése esetén − ha állapota nem indokolja járóbeteg-szakellátás vagy 
fekvőbeteg-szakellátás közvetlen igénybevételét − elsősorban a  rendvédelmi alapellátó orvoshoz köteles fordulni 
vizsgálat, gyógykezelés és a szolgálatképtelenség megállapítása céljából.

 (2) Ha a  háziorvos állapítja meg a  keresőképtelenséget, a  hivatásos állomány tagja − ha egészségi állapota lehetővé 
teszi  − köteles az  5.  § (3)  bekezdése szerinti igazoláson túl a  szolgálatképtelenséggel kapcsolatos ügyintézés 
érdekében a  keresőképtelenséggel összefüggő, azt alátámasztó minden egészségügyi dokumentációt 
a rendvédelmi alapellátó orvoshoz eljuttatni.

 (3) A  háziorvos a  hivatásos állomány tagjának szolgálatképtelenségét ugyanazon betegséggel, sérüléssel 
összefüggésben legfeljebb tizennégy napra állapíthatja meg, amelybe nem számítható be a fekvőbeteg-szakellátás 
időtartama. A  tizennégy napot meghaladó időtartamú szolgálatképtelenséget a  rendvédelmi alapellátó orvos 
állapítja meg.

 (4) A  hivatásos állomány tagja a  fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményből történő elbocsátását 
követő három munkanapon belül köteles a  szolgálati helye szerinti rendvédelmi alapellátó orvost tájékoztatni, és 
a kórházi zárójelentés egy példányát vagy annak másolatát részére átadni vagy megküldeni.

 (5) A  hivatásos állomány tagja szolgálatképessé válását egészségügyi szempontból elsősorban a  rendvédelmi 
alapellátó orvos bírálja el, figyelemmel arra, hogy
a) ha a keresőképtelenséget a háziorvos állapította meg, akkor – a b) pontban foglalt kivétellel – lehetőség van 

arra is, hogy szükség esetén a keresőképessé – és ezáltal a szolgálatképessé – válást is a háziorvos bírálja el,
b) szolgálattal összefüggő munkahelyi baleset esetén a  szolgálatképessé válást csak a  rendvédelmi alapellátó 

orvos vagy a felülvizsgáló egység orvosa állapíthatja meg.
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 (6) A  hivatásos állomány tagja a  szolgálatképessé nyilvánításáról a  közvetlen szolgálati elöljáróját haladéktalanul 
tájékoztatja, valamint − ha a  keresőképességet és ezáltal a  szolgálatképességet a  háziorvos állapította meg  − 
a keresőképessé válásról szóló igazolást, valamint az azt alátámasztó egészségügyi dokumentációt a  rendvédelmi 
alapellátó orvoshoz három munkanapon belül eljuttatja.

 (7) A  hivatásos állomány tagjának nem kell a  (2), a  (4) és a  (6)  bekezdés szerinti egészségügyi dokumentációt 
a  rendvédelmi alapellátó orvosnak eljuttatnia, ha az  egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezeléséről és védelméről szóló 1997.  évi XLVII.  törvény 35/H.  §-a alapján önrendelkezési nyilatkozattal hozzájárul 
az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatai szerinti kezeléséhez, és ezáltal az egészségi alapellátást 
végző rendvédelmi alapellátó orvos az  Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (a  továbbiakban: 
EESZT) az  egészségügyi ellátásai során keletkezett leletekhez, ambuláns lapokhoz, zárójelentésekhez hozzáfér. 
A  rendvédelmi alapellátó orvos az EESZT-ből az érintett szolgálatképessé válását követően a szolgálatképtelenség 
ideje alatt keletkezett egészségügyi dokumentációt az érintett egészségügyi törzskönyvében elhelyezi.

7. § (1) A  rendvédelmi alapellátó orvos a  hivatásos állomány tagja részére − a  háziorvos által megállapított 
keresőképtelenség időtartamát is beleszámítva − egybefüggően legfeljebb harmincnapos időtartamra igazolhat 
szolgálatképtelenséget.

 (2) A  rendvédelmi alapellátó orvos a  szolgálatképtelenség harminc napon túli meghosszabbításának szükségessége 
esetén harmincnaponként ellenőrző orvosi vizsgálatot kezdeményez. Az  ehhez szükséges egészségügyi 
dokumentációt − beleértve az  egészségügyi törzskönyvet is − és az  orvosi véleményt a  rendvédelmi alapellátó 
orvos legkésőbb a  szolgálatképtelenség huszonötödik napjáig terjeszti fel a  felülvizsgálati egység vezető 
főorvosához.

 (3) Nem kell ellenőrző orvosi vizsgálatot kezdeményezni, ha szolgálatképtelenség miatt az egészségügyi szabadságot 
a hivatásos állomány várandós nő tagja vonatkozásában rendelik el.

 (4) Az ellenőrző orvosi vizsgálatot a miniszter irányítása alá tartozó polgári nemzetbiztonsági szolgálat vonatkozásában 
a miniszter irányítása alá tartozó polgári nemzetbiztonsági szolgálat vezető főorvosa végzi.

8. §  Az ellenőrző orvosi vizsgálatra az egészségügyi dokumentáció – szükség esetén az érintett személyes megjelenése – 
alapján kerül sor, amely alapján a  felülvizsgálati egység vezető főorvosa, a  7.  § (4)  bekezdése szerinti esetben 
a miniszter irányítása alá tartozó polgári nemzetbiztonsági szolgálat vezető főorvosa javaslatot tesz a rendvédelmi 
alapellátó orvosnak
a) a szolgálatképesség megállapítására,
b) a  szolgálatképtelenség időtartamának meghosszabbítására – az  esetleges fekvőbeteg-szakellátást nyújtó 

egészségügyi intézményi kezelés időtartamát is figyelembe véve – további harminc napra,
c) a  belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott 

hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról szóló 45/2020. 
(XII. 16.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) – a miniszter irányítása alá tartozó polgári nemzetbiztonsági 
szolgálat esetében közjogi szervezetszabályozó eszköz – szerinti soron kívüli alkalmasságvizsgálatra, 
ha a  vizsgálati eredmények alapján kétséges, hogy a  hivatásos állomány tagja a  számára maximálisan 
biztosítható háromszázhatvanöt nap egészségügyi szabadság alatt visszanyerheti az  egészségi 
alkalmasságát, vagy

d) a b) és c) pontban foglaltak együttes alkalmazására.

9. §  A 8.  § szerinti dokumentációt az  Állami Futárszolgálat útján kell megküldeni a  felülvizsgáló egység vezető 
főorvosának.

10. § (1) Az  egészségügyi szabadságot a  hivatásos állomány tagjának szolgálatképtelensége esetén a  szolgálatképessé 
válásáig, illetve a  végső fogyatékosság kialakulásáig, a  7.  § (2)  bekezdésében foglaltak figyelembevételével 
az ellenőrző vizsgálat javaslata alapján a rendvédelmi alapellátó orvos harmincnaponként meghosszabbíthatja.

 (2) Ha a  hivatásos állomány tagja a  szolgálatképtelensége első napját megelőző háromszázhatvanöt napon belül 
már egészségügyi szabadságban részesült, ennek időtartamát az  újabb szolgálatképtelenség miatt engedélyezett 
egészségügyi szabadság időtartamába be kell számítani.
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 (3) A (2) bekezdés szerinti háromszázhatvanöt napba nem kell beszámítani
a) a hivatásos állomány várandós tagjának a várandósság ideje alatt elrendelt egészségügyi szabadsága, illetve
b) a hivatásos állomány tagjának a  Hszt. 148.  §-a szerint gyermekápolás céljából igénybe vett egészségügyi 

szabadsága
időtartamát.

11. §  A felülvizsgáló egység vezető főorvosa a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feladata ellátása során a  rendvédelmi 
szerv vezető főorvosával közösen helyszíni konzultációra és ellenőrzésre jogosult.

III. FEJEZET 
A PSZIchOlógIAI AlAPEllÁTÁS

6. A pszichológiai alapellátás

12. § (1) A  személyi állomány tagja, a  rendvédelmi szerv tisztjelöltje, az  egészségkárosodási ellátásra jogosult személy és 
az 1. § (4) bekezdése szerinti szolgálati nyugdíjas pszichés egyensúlyának, továbbá a hivatásos állomány tagjának 
szolgálatellátásra való pszichológiai alkalmasságának a megőrzését, illetve pszichés egyensúlyvesztés esetén annak 
helyreállítását támogató pszichológiai alapellátás a rendvédelmi alapellátó pszichológus feladata.

 (2) A  pszichológiai alapellátás keretében a  rendvédelmi alapellátó pszichológus egyéni vagy csoportos formában 
pszichológiai gondozást folytat a szakmai végzettségének megfelelő módszertan alapján, ha
a) azt a  személyi állomány tagja, a  rendvédelmi szerv tisztjelöltje, az  egészségkárosodási ellátásra jogosult 

személy vagy az 1. § (4) bekezdése szerinti szolgálati nyugdíjas kéri,
b) a  hivatásos állomány tagjának a  pszichológiai alkalmasságvizsgálata során az  alkalmasságot megállapító 

rendvédelmi alapellátó pszichológus a  „Korlátozással alkalmas” vagy „Korlátozással alkalmas minősítés 
meghosszabbítása” minősítést adott, és a gondozást jelölte meg a korlátozás fajtájának,

c) azt a  hivatásos állomány tagja részére annak szolgálati elöljárója vagy a  rendvédelmi alkalmazott részére 
annak közvetlen vezetője – az érintett egyidejű tájékoztatása mellett – javasolja,

d) azt a rendvédelmi alapellátó orvos javasolja,
e) lőfegyver használatára került sor, illetve a személyi állomány tagja erősen traumatizáló eseményt élt át.

 (3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a szolgálati elöljárója vagy a rendvédelmi alkalmazott közvetlen vezetője 
haladéktalanul értesíti a  rendvédelmi alapellátó pszichológust a  lőfegyverhasználat vagy a  traumatizáló esemény 
tényéről.

 (4) A gondozáson való megjelenéseket dokumentálni kell. A feljegyzésben fel kell tüntetni a gondozásba vétel szakmai 
indokait, a  gondozott megjelenésének időpontját, a  főbb problémaköröket és megállapodásokat, a  gondozás 
hatására bekövetkezett változásokat.

 (5) Ha a pszichológiai gondozásra a  (2) bekezdés d) vagy e) pontja alapján került sor, a gondozási folyamat lezárását 
követően a  rendvédelmi alapellátó pszichológus a  (4)  bekezdésben meghatározottaknak megfelelő feljegyzést 
készít, és a gondozás befejezésének tényéről tájékoztatja a rendvédelmi alapellátó orvost.

 (6) A  rendvédelmi szerv tisztjelöltjének pszichológiai gondozása a  képzési időszak alatt elsődlegesen a  rendvédelmi 
oktatási intézmény pszichológusának feladata.

13. § (1) A  rendvédelmi alapellátó orvos és a  rendvédelmi alapellátó pszichológus a  személyi állomány tagja egészségi 
alkalmasságának és a  hivatásos állomány tagja pszichológiai alkalmasságának megőrzését, helyreállítását célzó 
tevékenységét egymással szorosan együttműködve végzi.

 (2) A rendvédelmi alapellátó orvos dokumentáltan jelzi a rendvédelmi alapellátó pszichológusnak, ha
a) a személyi állomány tagjánál támogatást igénylő pszichés állapotot észlel, vagy
b) a hivatásos állomány tagjának pszichiátriai kivizsgálását kezdeményezte.

 (3) A rendvédelmi alapellátó pszichológus dokumentáltan jelzi a rendvédelmi alapellátó orvosnak, ha
a) a hivatásos állomány tagjánál olyan támogatást igénylő pszichés állapotot észlel, mely alapján indokoltnak 

látja a pszichés gondozás melletti egészségügyi szabadság engedélyezését, vagy
b) a  személyi állomány tagjának egészségügyi kivizsgálását látja indokoltnak a  pszichológiai problémák 

hátterében feltételezhető szomatikus ok feltárása, illetve kizárása érdekében.
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 (4) A  rendvédelmi alapellátó orvost a  rendvédelmi alapellátó pszichológus javaslata nem kötelezi, a  rendvédelmi 
alapellátó orvos az  érintett személyes vizsgálata alapján dönt az  egészségügyi szabadság, illetve a  szakorvosi 
vizsgálat szükségességéről.

IV. FEJEZET 
A MEgVÁlTOZOTT EgéSZSégI ÁllAPOTú hIVATÁSOS ÁllOMÁNyúAK AlKAlMASSÁgÁNAK 
FElÜlVIZSgÁlATA

7. A felülvizsgálati eljárás

14. § (1) A  felülvizsgálati eljárás keretében kell az  egészségi alkalmasság kérdésében dönteni, ha a  hivatásos állomány 
tagjának betegsége vagy balesete miatt a  Rendelet – a  miniszter irányítása alá tartozó polgári nemzetbiztonsági 
szolgálat esetében közjogi szervezetszabályozó eszköz – alapján a másodfokú soron kívüli alkalmasságvizsgálaton 
vagy a másodfokon megismételt alkalmasságvizsgálaton „Alkalmatlan” minősítést kapott.

 (2) A hivatásos állomány tagja alkalmasságának felülvizsgálatát
a) a Rendelet szerinti egészségügyi minimumfeltételek,
b) a  miniszter irányítása alá tartozó polgári nemzetbiztonsági szolgálatnál közjogi szervezetszabályozó 

eszközben meghatározott egészségi alkalmassági kritériumok
figyelembevételével kell végezni.

8. A felülvizsgálati eljárás elrendelése, megszüntetése

15. § (1) A másodfokú soron kívüli alkalmasságvizsgálat vagy a másodfokon megismételt alkalmasságvizsgálat „Alkalmatlan” 
minősítéséről a  minősítést adó orvos a  Rendeletben – a  miniszter irányítása alá tartozó polgári nemzetbiztonsági 
szolgálat esetében közjogi szervezetszabályozó eszközben – foglaltak szerint kiállított minősítő dokumentumot 
öt napon belül megküldi a  hivatásos állomány tagját alkalmazó rendvédelmi szerv személyügyi szervének, amely 
tizenöt munkanapon belül előkészíti a  felülvizsgálati eljárás elrendelését. A  személyügyi szerv ennek keretében 
intézkedik
a) a rendvédelmi alapellátó orvos véleményének,
b) a közvetlen szolgálati elöljáró véleményének,
c) a FÜV bizottság részére megküldendő egyéb dokumentumok
beszerzéséről.

 (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti orvosi vélemény tartalmazza
a) a hivatásos állomány tagjának következő személyes adatait: név, rendfokozat, születési név, születési hely, 

születési idő, anyja neve, lakóhely,
b) a rövid kórelőzményt,
c) a jelenlegi panaszok és jelenlegi állapot ismertetését,
d) az eddig végzett gyógykezelések rövid leírását, utalva a szakorvosi leletekre, a laboratóriumi eredményekre, 

szakorvosi konzíliumi véleményekre, a rehabilitációs hatóság valamennyi határozatára,
e) – ha arra sor került – a  fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményben történt ápolás helyét, 

időtartamát és okát, a betegségek nemzetközi osztályozására szolgáló kódrendszer szerinti BNO diagnózist,
f ) azt a tényt, hogy a hivatásos állomány tagjának volt-e szolgálati kötelmekkel összefüggő balesete, és ha igen, 

annak rövid leírását, következményét,
g) a Hszt. 147. §-a szerinti egészségügyi szabadság időtartamára vonatkozó adatokat a megelőző három évben, 

évenként megjelölve az egészségügyi szabadság napjainak számát,
h) a folyamatos egészségügyi szabadság kezdetére vonatkozó adatot a kezdő naptári nap megjelölésével,
i) az egészségügyi szabadság Hszt. 147. § (2) bekezdése szerinti végső dátumát,
j) a kórismét latinul és magyarul,
k) a hivatásos állomány tagjának közúti vezetési engedélyének kategóriáját és érvényességének időpontját 

naptári nap megjelölésével,
l) annak megjelölését, hogy a  hivatásos állomány tagja önvédelmi lőfegyverrel, illetve vadászfegyverrel 

rendelkezik-e, és ha igen, az egészségügyi érvényességi időpontot naptári nap megjelölésével,
m) a vizsgálatot végző orvos aláírását és bélyegzőjét.
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 (3) A  (2)  bekezdés f )  pontja szerinti esetben a  baleseti jegyzőkönyvet, a  baleseti minősítő határozatot, és ha van, 
a rehabilitációs hatóság szakvéleményét is mellékelni kell az (1) bekezdés a) pontja szerinti orvosi véleményhez.

 (4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti közvetlen szolgálati elöljáró véleménye tartalmazza
a) a hivatásos állomány tagjának következő személyes adatait: név, rendfokozat, születési név, születési hely, 

születési idő, anyja neve, lakóhely,
b) a hivatásos állomány tagja hivatásos szolgálatának rövid összefoglalását, ennek keretében a szolgálati helyek, 

szolgálati beosztások megjelölését, a hivatásos állomány tagjának szakmai értékelését,
c) annak leírását, hogy a hivatásos állomány tagja egészségi állapota milyen mértékben befolyásolja a szolgálati 

feladatok ellátását,
d) annak leírását, hogy a  hivatásos állomány tagja szolgálati beosztásában végzett munka milyen fizikai és 

szellemi megterheléssel jár,
e) annak leírását, hogy a  hivatásos állomány tagja szolgálatteljesítési képessége és magatartása milyen 

mértékben változott az  utóbbi időben; tapasztalható-e nála fáradékonyság vagy idegi megterhelésre utaló 
jel – így különösen ingerlékenység, fáradékonyság, elbizonytalanodás, aggályoskodás vagy ellenkezőleg, 
gátlástalanság, agresszivitás –, esetleg túlzott mértékű alkoholfogyasztás vagy más káros szenvedély,

f ) a szolgálati elöljáró aláírását.
 (5) A FÜV Bizottságnak megküldendő dokumentáció tartalmazza

a) a hivatásos állomány tagjának betegsége vagy balesete miatt a Rendelet – a miniszter irányítása alá tartozó 
polgári nemzetbiztonsági szolgálat esetében közjogi szervezetszabályozó eszköz – alapján a  másodfokú 
soron kívüli alkalmasságvizsgálaton vagy a  másodfokú ismételt alkalmasságvizsgálaton „Alkalmatlan” 
minősítés alapjául szolgáló egészségügyi dokumentációt,

b) a hivatásos állomány tagjának egészségügyi törzskönyvét és annak tartozékait,
c) a rendvédelmi alapellátó orvos véleményét,
d) a közvetlen szolgálati elöljáró véleményét,
e) az érintett egészségi állapotára vonatkozó orvosi leleteket, különös tekintettel a felülvizsgálat alapját képező 

betegsége három hónapnál nem régebbi orvosi dokumentációjára, a vizsgálati leleteire,
f ) valamennyi rendelkezésre álló − különösen az egy éven belüli − fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi 

intézményben kiállított zárójelentést, szakorvosi leletet,
g) a baleset, fokozott expozíciós eset, foglalkozási betegség esetén a minősítő határozatot, és ha van, a baleseti 

jegyzőkönyvet.

16. § (1) Az  állományilletékes parancsnok a  15.  § (1)  bekezdése szerinti előkészítést követően haladéktalanul elrendeli 
a felülvizsgálati eljárást.

 (2) A felülvizsgálati eljárás megindításának kezdő időpontja a felülvizsgálatra rendelő lap aláírásának dátuma.
 (3) A felülvizsgálati eljárást elrendelő lap tartalmazza

a) a hivatásos állomány tagjának következő személyes adatait: név, rendfokozat, születési név, születési hely, 
születési idő, anyja neve, lakóhely,

b) a hivatásos állomány tagjának társadalombiztosítási azonosító jelét,
c) a hivatásos állomány tagja jelenlegi szolgálati beosztásának megnevezését,
d) az elrendelő állományilletékes parancsnok aláírását.

 (4) Az  állományilletékes parancsnok a  hivatásos állomány tagját írásban tájékoztatja a  felülvizsgálati eljárás 
elrendeléséről és az eljárással összefüggő jogairól és kötelezettségeiről.

 (5) A  hivatásos állomány felülvizsgálati eljárás alá vont tagja részére egészségügyi szabadság a  szolgálatképtelenség 
megállapítására irányadó általános szabályok szerint engedélyezhető.

 (6) Új felülvizsgálati eljárást kezdeményezni csak a  korábbi felülvizsgálati eljárás megszüntetését, illetve  
a  FÜV bizottság döntését követő háromszázhatvanöt nap elteltével lehet, kivéve, ha újabb, a  szolgálatképességet 
tartósan befolyásoló baleset, betegség következett be, vagy a betegség súlyosbodott.

17. §  A felülvizsgálati eljárást meg kell szüntetni, ha a  hivatásos állomány tagjának hivatásos szolgálati jogviszonya 
a felülvizsgálati eljárás elrendelését követően megszűnt.
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9. A FÜV bizottság döntésének előkészítése

18. § (1) A  FÜV bizottság döntésének előkészítése során a  felülvizsgáló egység vezető főorvosa az  eljárás lefolytatásához 
szükséges iratokat áttanulmányozza, mely alapján jogosult
a) személyes vizsgálatot végezni, és
b) ha szükséges, a rendvédelmi alapellátó orvos bevonásával intézkedni további vizsgálatok elvégzésére.

 (2) A  felülvizsgáló egység vezető főorvosa a  felülvizsgálati dokumentáció FÜV bizottsághoz való beérkezését követő 
öt munkanapon belül gondoskodik a rehabilitációs hatóság szakvéleményének beszerzésére.

10. A FÜV bizottság megalakítása, működése

19. § (1) A FÜV bizottság a felülvizsgáló egység szervezetében működik.
 (2) A FÜV bizottság három tagból áll. A FÜV bizottság tagja

a) a felülvizsgáló egység vezető főorvosa,
b) a hivatásos állomány tagját foglalkoztató rendvédelmi szerv legalább hároméves rendvédelmi szakmai 

tapasztalattal és rend- és honvédelmi alapellátás végzésére jogosító szakvizsgával rendelkező olyan 
orvosa, aki − a  miniszter irányítása alá tartozó polgári nemzetbiztonsági szolgálat hivatásos állományának 
tagja felülvizsgálati eljárása kivételével − nem vett részt a  hivatásos állomány érintett tagjának egészségi 
alkalmasságvizsgálatában, valamint

c) a b) pontban foglalt rendvédelmi szervtől eltérő másik rendvédelmi szerv legalább hároméves rendvédelmi 
szakmai tapasztalattal és rend- és honvédelmi alapellátás végzésére jogosító szakvizsgával rendelkező 
orvosa.

 (3) Ha egy rendvédelmi szerv esetében külön megállapodás alapján más rendvédelmi szerv látja el az  egészségügyi 
alapellátás feladatait, akkor a  FÜV bizottság (2)  bekezdés b)  pontja szerinti tagja a  megállapodás szerinti 
rendvédelmi szerv orvosa.

 (4) A FÜV bizottság szükség szerint, a felülvizsgáló egység vezető főorvosa által meghatározott időpontban ülésezik.

20. § (1) A  rendvédelmi szervek a  foglalkoztatotti létszám arányában biztosítják – a  19.  § (3)  bekezdésében foglaltak 
figyelembevételével – a 19. § (2) bekezdés c) pontja szerinti orvosokat a FÜV bizottságok működéséhez.

 (2) A  felülvizsgáló egység vezető főorvosa a  FÜV bizottság összehívása előtt legalább harminc nappal értesíti 
a  rendvédelmi szerv vezető főorvosát, hogy a  FÜV bizottság ülésére orvos kijelölése iránt intézkedjen. 
A  rendvédelmi szerv haladéktalanul megteszi a  szükséges intézkedéseket az  orvos FÜV bizottsági ülésen történő 
részvétele érdekében. Az  érintett orvos akadályoztatása esetén a  rendvédelmi szerv vezető főorvosának feladata, 
hogy a 19. §-ban foglaltaknak megfelelő másik orvos részvételét biztosítsa.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti létszámarányos képviseletről a  felülvizsgáló egység és a  rendvédelmi szerv egészségügyi 
irányításért felelős szervezeti egysége az e rendeletben foglalt keretszabályok figyelembevételével megállapodik.

21. § (1) A FÜV bizottság munkájába konzultációs joggal − a felülvizsgálati eljárás alapját képező betegségre figyelemmel − 
pszichológus bevonható. A pszichológus véleménye a FÜV bizottságot nem köti.

 (2) A FÜV bizottság a minősítésről szóló döntését szótöbbséggel hozza.
 (3) Az eljáró FÜV bizottság a FÜV bizottsági ülés időpontjáról az állományilletékes parancsnokot legalább nyolc nappal 

az ülést megelőzően írásban értesíti, aki intézkedik az érintett személy felülvizsgálatra történő berendeléséről.
 (4) A  felülvizsgálati eljárást a  felülvizsgálati dokumentációnak és a  rehabilitációs hatóság véleményének  

a FÜV bizottsághoz érkezésének napjától számított harminc napon belül le kell folytatni.

11. A FÜV bizottság határozata és végrehajtása

22. § (1) A  FÜV bizottság a  felülvizsgálati eljárás során dönt a  minősítésről, és orvos-szakmai véleményt készít, amelyet  
a FÜV határozatba foglal. A FÜV határozat tartalmazza
a) a minősítő részt, valamint
b) az orvos-szakmai véleményt.
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 (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti minősítő rész tartalmazza
a) a hivatásos állomány tagjának következő személyes adatait: név, rendfokozat, születési név, születési hely, 

születési idő, anyja neve, lakóhely,
b) a rehabilitációs hatóság vizsgálatával összefüggésben annak időpontját a  naptári dátum megjelölésével, 

a kiadott irat iktatási számát, valamint a megállapított össz-szervezeti egészségi állapot mértékét,
c) a közúti járművezetői egészségi alkalmasság felülvizsgálatának indokoltságáról szóló döntést,
d) az önvédelmi lőfegyver vagy vadászfegyver viselésére való egészségi alkalmasság felülvizsgálatának 

indokoltságáról szóló döntést,
e) a minősítést,
f ) a FÜV bizottság elnökének és tagjainak aláírását.

 (3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti orvos-szakmai vélemény tartalmazza
a) a hivatásos állomány tagjának következő személyes adatait: név, rendfokozat, születési név, születési hely, 

születési idő, anyja neve, lakóhely,
b) a rehabilitációs hatóság vizsgálatával összefüggésben annak időpontját a  naptári dátum megjelölésével, 

a kiadott irat iktatási számát, valamint a megállapított össz-szervezeti egészségi állapot mértékét,
c) a rehabilitációs hatóság szakvéleményét, valamint az  attól való eltérés részletes indokolását, az  egyéb 

egészségügyi dokumentációk diagnózisai alapján az  egészségügyi alkalmassági táblázat minősítő kódjait, 
illetve a betegségek nemzetközi osztályozására szolgáló kódrendszer szerinti BNO kódokat,

d) ha a FÜV bizottság a 23. § (1) bekezdés a) pontja szerinti minősítést ad, és a hivatásos állomány megváltozott 
egészségi állapotú tagja a  Hszt. 82/C.  § (1)  bekezdése szerinti körbe tartozik, a  munkavégzésre való 
alkalmasságra vonatkozó állásfoglalást,

e) a közúti járművezetői egészségi alkalmasság felülvizsgálata szükségességére vonatkozó véleményt,
f ) az önvédelmi lőfegyverrel vagy vadászfegyverrel rendelkezők esetében az  ezzel kapcsolatos egészségi 

alkalmasság felülvizsgálata szükségességére vonatkozó véleményt,
g) a FÜV bizottság elnökének és tagjainak aláírását.

23. § (1) A FÜV bizottság minősítése lehet
a) „Hivatásos szolgálatra alkalmas”, vagy
b) „Hivatásos szolgálatra alkalmatlan”.

 (2) A „Hivatásos szolgálatra alkalmas” minősítés akkor adható, ha a  hivatásos állomány tagja a  14.  § (2)  bekezdése 
szerinti feltételeknek megfelel.

 (3) A „Hivatásos szolgálatra alkalmatlan” minősítés akkor adható, ha a hivatásos állomány tagja egészségi állapota miatt 
a 14. § (2) bekezdése szerinti feltételeknek nem felel meg.

24. § (1) A hivatásos állomány tagja a  FÜV bizottság előtt köteles személyesen megjelenni. A  személyes megjelenéstől 
el lehet tekinteni, ha az érintett betegsége, sérülése miatt járó-, illetve mozgásképtelen, utaztatása esetén egészségi 
állapotában romlás következne be, és a meglévő egészségügyi dokumentációból az egészségi állapota megítélhető. 
A FÜV bizottság a meglévő orvosi dokumentáció alapján dönt akkor is, ha a hivatásos állomány FÜV bizottság elé 
berendelt tagja a FÜV bizottság előtt önhibájából nem jelenik meg.

 (2) A hivatásos állomány tagja a FÜV bizottság előtti távolmaradása esetén nyolc napon belül igazolással élhet, ebben 
az  esetben új időpontot kell kitűzni. Ha az  ismételten kitűzött időpontban sem jelenik meg a  vizsgálattal érintett 
személy, igazolásnak nincs helye, ebben az  esetben a  személyes megjelenése nélkül, a  rendelkezésre álló iratok 
alapján dönt a FÜV bizottság.

 (3) A  FÜV bizottság a  döntését a  hivatásos állomány tagjával a  FÜV bizottság ülésén közli, és ezzel egyidejűleg 
tájékoztatja arról, hogy a FÜV bizottság határozata ellen további felülvizsgálatnak nincs helye. A döntést a hivatásos 
állomány tagjának egészségügyi törzskönyvében fel kell tüntetni. Az  egészségügyi törzskönyvet a  FÜV bizottság 
elnöke írja alá és látja el bélyegzőjével. A döntést a kihirdetését követő nyolc napon belül határozatba kell foglalni.

 (4) A FÜV határozatot meg kell küldeni a hivatásos állomány tagjának és a rendvédelmi alapellátó orvosnak.
 (5) A FÜV határozat minősítő részét meg kell küldeni az állományilletékes parancsnoknak.
 (6) A FÜV határozat egy eredeti példányát mellékleteivel együtt a felülvizsgáló egység irattárában kell elhelyezni.
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25. § (1) A FÜV bizottság határozata a közléssel végrehajtható.
 (2) A „Hivatásos szolgálatra alkalmas” minősítés esetén az  állományilletékes parancsnok a  FÜV határozat közlésétől 

számított harminc napon belül intézkedik arra, hogy a  hivatásos állomány tagja számára kezdeményezze a  14.  § 
(2) bekezdése szerinti minimumfeltételeknek megfelelő szolgálati beosztás biztosítását.

 (3) A „Hivatásos szolgálatra alkalmatlan” minősítés alapján az állományilletékes parancsnok a FÜV határozat közlésétől 
számított tizenöt napon belül intézkedik
a) a rendvédelmi egészségkárosodási ellátás megállapítására irányuló eljárás megindítására, ha annak feltételei 

fennállnak, vagy
b) a Hszt. 86. § (2) bekezdés a) pontjában és 86. § (5) bekezdésében foglaltak végrehajtására.

V. FEJEZET 
ZÁró rENDElKEZéSEK

12. Hatályba léptető rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. január 15-én lép hatályba.
 (2) A 30. § 2021. március 1-jén lép hatályba.

13. Átmeneti rendelkezések

27. § (1) Az e rendelet szerinti felülvizsgálati eljárás lefolytatására vonatkozó szabályokat a 2021. január 15-ét követően indult 
eljárásokban kell alkalmazni.

 (2) Az  egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, 
közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a  szolgálat-, illetve keresőképtelenség 
megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet 
(a  továbbiakban: ER.) alapján 2021. január 14-ig megindult felülvizsgálati eljárást az  ER. szabályai szerint kell 
lefolytatni.

 (3) 2021. január 15-étől az ER.
a) 1. § (2) bekezdésében megjelölt tárgykörben nem alkalmazható a miniszter irányítása alatt álló rendvédelmi 

feladatokat ellátó szervekre és hivatásos, illetve rendvédelmi alkalmazotti állományára, valamint 
a rendvédelmi technikumok tanulóira és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóira,

b) 1.  § (1)  bekezdés b)  pontjában megjelölt megváltozott egészségi állapotúak hivatásos szolgálatra való 
alkalmasságának felülvizsgálata és a  hivatásos állomány tagját megillető egészségügyi alapellátás 
tárgykörben nem alkalmazható a  miniszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervekre és 
hivatásos állományára.

14. Az ER. módosítása

28. §  Hatályát veszti az ER.
a) 1.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az  „és a  belügyminiszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági 

szolgálatok” szövegrész,
b) 2.  § b)  pontjában az „az országos rendőr-főkapitány, a  rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső 

bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója, a  rendőrségről szóló törvényben 
meghatározott terrorizmust elhárító szerv főigazgatója, az  idegenrendészeti szerv főigazgatója, a büntetés-
végrehajtás országos parancsnoka, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója,” szövegrész,

c) 2/A. §-a,
d) 50.  § (2)  bekezdésében a  „büntetés-végrehajtási szervezet, a” szövegrész, valamint az  „a hivatásos 

katasztrófavédelmi szerv” szövegrész.
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15. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint 
foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 
módosítása

29. § (1) A  belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-
egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet (a  továbbiakban: R1.) 
28/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  foglalkozási megbetegedés és a  fokozott expozíció szolgálati kötelmekkel, munkavégzéssel összefüggő 
jellegének megállapításához, minősítéséhez a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó 
szerveknél foglalkoztatott hivatásos jogviszonyban állók és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak egészségügyi és 
pszichológiai ellátással összefüggő kérdéseiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott felülvizsgáló egység 
vezető főorvosának véleménye szükséges. A  felülvizsgáló egység vezető főorvosa szakvéleményét az  iratanyag 
kézhezvételétől számított 30 napon belül elkészíti és megküldi. A szakvélemény beszerzéséről az állományilletékes 
parancsnok gondoskodik.”

 (2) Az R1. 28/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  megállapított foglalkozási megbetegedésről az  állományilletékes parancsnok a  16.  melléklet szerinti 
nyomtatványon értesíti
a) a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervet,
b) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt,
c) a  társadalombiztosítási kifizetőhelyet, annak hiányában az  egészségbiztosítási feladatkörében eljáró fővárosi és 
megyei kormányhivatalt.”

 (3) Az R1. 28/A. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Az állományilletékes parancsnok a (8) bekezdés szerinti értesítéssel egyidejűleg mellékeli a minősítésről szóló 
határozat másolatát, továbbá a  Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére mellékeli a  12.  melléklet szerinti 
bejelentő lapot, valamint a 13. melléklet szerinti vizsgálati jegyzőkönyvet.”

 (4) Az R1. 28/A. § (7) bekezdésében a „FÜV Bizottság” szövegrész helyébe a „felülvizsgáló egység vezető orvosa” szöveg 
lép.

16. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél  
a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló  
30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

30. §  A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a  betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2.  § (1)  bekezdés b)  pont 
bk) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az állománytáblázat tartalmazza:
a szervezeti egység felépítésének megfelelően szervezeti elemekre bontva)
„bk) a szolgálati beosztás alkalmasságvizsgálati kategóriájának megjelölését,”

17. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazható 
rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról szóló 54/2016. (XII. 22.) BM rendelet módosítása

31. §  A  belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazható rendvédelmi 
egészségkárosodási ellátásról szóló 54/2016. (XII. 22.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a a következő i) ponttal 
egészül ki:
(E rendelet hatálya)
„i) az idegenrendészeti szerv”
(hivatásos állományának tagja részére megállapítható egészségkárosodási ellátásra terjed ki.)

32. §  Az R2. 2. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„4. FÜV Bizottság: a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott 
hivatásos jogviszonyban állók és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak egészségügyi és pszichológiai ellátással 
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összefüggő kérdéseiről szóló miniszteri rendeletben (a  továbbiakban: Alk.r.) meghatározott, a  megváltozott 
egészségi állapotú hivatásos állományúak alkalmasságát vizsgáló bizottság,”

33. §  Az R2. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Alk.r.-ben foglaltak szerint az állományilletékes parancsnoknak kézbesített, a FÜV Bizottságnak az egészségi 
alkalmasság felülvizsgálatára irányuló eljárása során az  egészségi alkalmatlanság kérdésében hozott, „Hivatásos 
szolgálatra alkalmatlan” minősítést tartalmazó végrehajtható határozat (a  továbbiakban: FÜV határozat) minősítő 
részében foglaltak alapján az állományilletékes parancsnok haladéktalanul intézkedik arra, hogy a humánigazgatási 
szakszolgálat a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 82/B. § (1) bekezdése szerinti eljárást megkezdje.”

34. §  Az R2.
a) 2. § 9. pontjában az „1. § a)–h) pontja” szövegrész helyébe az „1. §-a” szöveg,
b) 8. § (2) bekezdésében az „ER.-ben” szövegrész helyébe az „Alk.r.-ban” szöveg
lép.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

A honvédelmi miniszter 1/2021. (I. 14.) HM rendelete
az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet 
módosításáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában, a honvédek jogállásáról 
szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 22. pontjában, valamint a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi 
CXIV.  törvény 93.  § 17.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. 
(V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet (a  továbbiakban: 
Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„4. honvédelmi szervezet: a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 13. pontja szerinti honvédelmi szervezet, valamint 
a honvédelmi miniszter által az állam nevében alapított szakképző intézmény;”

2. § (1) A Rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  parancsnok – a  6.  § (1)  bekezdésében foglaltak mérlegelésével – legfeljebb a  minimálbér ötszörösének 
megfelelő összegű illetményelőleget engedélyezhet, amely visszafizetésének időtartama legfeljebb 6 hónap lehet 
azzal, hogy a visszafizetési kötelezettségnek legkésőbb a tárgyév december 5-ig eleget kell tenni.
(2) A  magasabb parancsnok a  6.  § (1)  bekezdésében foglaltak mérlegelésével, valamint a  (2a)  bekezdés 
figyelembevételével
a) a minimálbér ötszörösénél nagyobb, legfeljebb az állomány tagja, a honvédelmi alkalmazott és a közalkalmazott 
távolléti díja kétszeresének megfelelő összegű,
b) a minimálbér ötszörösének megfelelő vagy annál kisebb összegű
és 6 hónapnál hosszabb törlesztési idejű illetményelőleget engedélyezhet azzal, hogy a  visszafizetési 
kötelezettségnek legkésőbb az (1) bekezdés szerinti időpontig eleget kell tenni.”

 (2) A Rendelet 7. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  magasabb parancsnok által a  (2)  bekezdés alapján engedélyezett illetményelőleg visszafizetési 
kötelezettségnek legkésőbb a tárgyév december 5-ig eleget kell tenni.”
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3. §  A Rendelet 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti tanulmányok folytatását kizárólag abban az  esetben kell a  közoktatási 
intézmény által kiállított igazolással igazolni, ha a gyermek már nem tanköteles, de közoktatásban tanulmányokat 
folytat. Ha a  gyermek még nem tanköteles, de engedéllyel már megkezdte tankötelességének teljesítését, erről 
az igénylő a 11. § (1) bekezdése szerinti formanyomtatványon nyilatkozik.”

4. §  A Rendelet 15. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  támogatás összege gyermekenként bruttó 200  000  Ft. Ha mindkét szülő, örökbefogadó szülő honvédelmi 
szervezet állományába tartozik – függetlenül attól, hogy ezek azonos honvédelmi szervezetek-e –, a  születési 
támogatás mindkét szülő, örökbefogadó szülő részére jár.
(3) A honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt az állomány tagjára vonatkozó szabályok szerint jogosult 133 000 Ft 
összegű születési támogatásra. Az (1a) bekezdést az elhunyt honvéd tisztjelölt vagy honvéd altiszt-jelölt özvegyére, 
élettársára is alkalmazni kell.”

5. §  A Rendelet 27. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) E rendeletnek az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet 
módosításáról szóló 1/2021. (I. 14.) HM  rendelettel megállapított 15.  § (2) és (3)  bekezdését a  2021. január 1-jét 
követően született, illetve örökbefogadott gyermekek tekintetében kell alkalmazni.”

6. §  A Rendelet
a) 10. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „30 000 Ft” szövegrész helyébe az „50 000 Ft” szöveg,
b) 15. § (1a) bekezdésében az „elhunyt közalkalmazott” szövegrész helyébe az „elhunyt honvédelmi alkalmazott, 

közalkalmazott” szöveg
lép.

7. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 2/2021. (I. 14.) HM rendelete
a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről 
szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.  § 
(6)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)  
Korm. rendelet 107. §-ában és az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

1. §  A honvédelmi miniszter és a  Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 
15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet 30. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. Posztumusz elismerés
37/A. § (1) Posztumusz elismerés adományozható
a) a Hjt. 139. § (1) és (2) bekezdése szerint minősített elhunyt személynek, valamint
b) különös méltánylást érdemlő hősies, bátor, példamutató helytállásért az  a)  pont alá nem tartozó elhunyt 
személynek.
(2) A posztumusz elismerés adományozására a VII. Fejezetet alkalmazni kell.
37/B.  § (1) A  miniszter a  37/A.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti személyt, ha a  mindenkori magyar haderő 
állományában teljesített katonai múlttal rendelkezik, és katonai szolgálat során bekövetkezett különös méltánylást 
érdemlő hősies, bátor, példamutató helytállás igazolható, a „Katonai szolgálat példaképévé” nyilváníthatja.
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(2) A  „Katonai szolgálat példaképévé” nyilvánított személyek esetén a  hozzátartozó kérelmére a  Honvédelmi 
Minisztérium viseli az  emlékművének, emléktáblájának és sírjelének vagy síremlékének költségeit legfeljebb 
az  illetményalap tízszereséig, valamint, ha emléktábla állítására kerül sor, annak további költségeit legfeljebb 
az illetményalap háromszorosáig.
(3) „Katonai szolgálat példaképévé” nyilvánítás esetén a miniszter a 37/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti személyt 
posztumusz címzetes rendfokozatba helyezheti. A posztumusz címzetes rendfokozat a tényleges szolgálat alatt elért 
rendfokozat szerinti állománykategória váltása nélküli magasabb rendfokozat vagy posztumusz címzetes hadnagy 
rendfokozat lehet.
38.  § (1) A  posztumusz elismerést az  elhunyt intézkedésre jogosult hozzátartozójának – lehetőség szerint – 
a kegyeleti szertartás alkalmával kell átadni.
(2) A Hjt. 139. § (6) bekezdése szerinti, miniszteri hatáskörbe tartozó kinevezésről vagy előléptetésről szóló miniszteri 
határozat átadásának idejéről és módjáról a miniszter dönt.”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 3/2021. (I. 14.) HM rendelete
a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107.  §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet (a  továbbiakban: R.) 2.  § 
(4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az illetékes pénzügyi ellátó szerv)
„d) a  honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátási-utaltsági rendjében meghatározott pénzügyi és 
számviteli szervezet vagy szervezeti elem az állomány (2) bekezdés e) pontja szerinti tagja esetén.”

2. §  Az R. 11. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem jogosult ellátmánypótlékra és családi átalány-költségtérítésre az állomány tagja)
„c) a  családi átalány-költségtérítésre jogosító hozzátartozó évi 60 napot – a  külföldi szolgálat megkezdésének és 
befejezésének évében ennek időarányos részét – meghaladó, állomáshely szerinti országon kívüli tartózkodása 
idejére azzal, hogy a 60 napba az utazás kezdő és befejező napjai nem számítanak bele.”

3. §  Az R. 28. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A kiküldetés időtartamára az állomány tagja)
„e) – ha a  részére elrendelt karantén miatt az  étkezést meghatározott helyen tudja csak igénybe venni – 
az engedélyező elöljáró engedélye alapján étkezési költségeinek megtérítésére”
(jogosult.)

4. §  Az R. 31. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha előre nem látható okok miatt a külföldi szolgálat az előleg visszafizetése előtt fejeződik be, az állomány tagja 
a kölcsön fennmaradó részét
a) az állomáshely végleges elhagyása előtt egy összegben, vagy
b) belföldön legkésőbb a külföldi szolgálat befejezésétől számított 30 napon belül forintban
köteles visszafizetni. Ha a  fennálló tartozás kiegyenlítése az  előírt határidőn belül nem történik meg, akkor 
a  Honvédség a  késedelmes napokra a  Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti kamatot számít fel. 
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A  kölcsönből fennmaradó tartozás visszafizetésére a  kiküldő kedvezőbb feltételeket akkor állapíthat meg, ha 
a külföldi szolgálat az állomány tagja önhibáján kívüli okból fejeződött be idő előtt.”

5. §  Az R. 32. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  tandíjköltséghez történő hozzájárulás összegét juttatásra jogosító gyermekenként a  kiküldött (3)  bekezdés 
szerinti kérelmében megjelölt EUR, USD vagy CAD pénznemben kell megállapítani és folyósítani. Az  EUR-tól 
eltérő pénznemben felmerülő tandíjköltség összegét a (3) bekezdés szerinti kérelem benyújtását megelőző hónap  
15. napján érvényes, az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell átszámítani. Az MNB által nem jegyzett, 
az MNB hivatalos devizalapján nem szereplő, egyéb árfolyamok esetében a kérelem benyújtását megelőző hónap  
1. napján, az MNB által közzétett árfolyamon kell a tandíjköltséget EUR-ra átszámítani.”

6. §  Az R. 38. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)  bekezdés szerinti kölcsönt az  állomány tagja legkorábban a  külföldi szolgálat megkezdését megelőző  
15. napon, legkésőbb a  külföldi szolgálat megkezdését követő 60. napon kérheti az  illetékes pénzügyi ellátó 
szervtől, mely a  kölcsönt lehetőség szerint soron kívül, de a  kérelem külföldi szolgálat megkezdését megelőző 
benyújtása esetén legkésőbb a  külföldi szolgálat megkezdését követő 15. napig, egyéb esetben legkésőbb 
a kérelem benyújtását követő 15. napig folyósítja az állomány tagja részére.”

7. §  Az R. 46. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  állomány tagja az  egészségügyi szabadsága időtartamára, de legfeljebb az  egészségügyi szabadság  
90. napjáig, az  állomáshelyen tartózkodása alatt az  ellátmány 80%-ára jogosult. Az  egészségügyi szabadság  
90. napját követő időre az állomány tagja ellátmányának folyósítását meg kell szüntetni.
(1b) Az  (1a)  bekezdéstől eltérően, ha az  állomány tagja nincs szállítható állapotban, az  egészségügyi szabadság  
90. napját meghaladóan az állomáshelyen töltött időre, de legfeljebb hazaszállításáig az ellátmány 50%-a illeti meg.
(1c) Az  (1a)  bekezdéstől eltérően az  állomány tagja a  tartózkodás helyétől függetlenül, a  külföldi szolgálat 
megszüntetéséig az ellátmány 100%-ára jogosult, ha az egészségügyi szabadság szolgálati kötelmekkel összefüggő 
baleset vagy betegség következménye.”

8. §  Az R. 54. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az állomány 44.  § (3)  bekezdés szerinti tagja a  34.  § szerint jogosult illetményelőlegre, továbbá a  37.  § szerinti utazási 
előlegre azzal az eltéréssel jogosult, hogy]
„b) az utazási kölcsönt az a) pont szerinti nyilatkozatának megfelelően, de legfeljebb a végleges hazautazást követő 
15 napon belül köteles a Honvédségnek visszatéríteni,”

9. § (1) Az R. 67. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az állomány tagja az (1) bekezdés szerint felvett összeggel a hazatéréstől számított 15 napon belül – a tárgyév 
december 10-ig befejezett utazások esetén legkésőbb december 15-ig – köteles az  illetékes pénzügyi ellátó szerv 
felé elszámolni, melynek során köteles nyilatkozni arról, hogy a külföldi szolgálat időtartama alatt részesült-e díjtalan 
ebédben, illetve vacsorában. A kerekítésből eredő különbözet a havi illetményszámfejtés keretében, forintban kerül 
elszámolásra és kifizetésre az  állomány tagja részére. Az  állomány tagja az  (1)  bekezdés szerint felvett összeggel 
a módosított munkáltatói döntés aláírásától számított 10 napon belül köteles az illetékes pénzügyi ellátó szerv felé 
elszámolni, ha a  HM rendelet2 192.  § (3)  bekezdése alapján a  munkáltatói döntés módosításra került. A  külföldi 
napidíj-előleg felhasználását nem kell számlával igazolni.”

 (2) Az R. 67. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  (1)–(3) bekezdésben meghatározott határidőktől való eltérést indokolt esetben az  illetékes pénzügyi ellátó 
szerv szervezetének vezetője engedélyezhet.”

 (3) Az R. 67. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A (2) és (3) bekezdésben foglalt határidő be nem tartása esetén az illetékes pénzügyi ellátó szerv szervezetének 
vezetője írásban tájékoztatja a kiküldő szervezetet a kiküldött elszámolásának elmaradásáról. Ha a kiküldött – neki 
felróható okból – az  ezt követő 10 napon belül sem számol el, az  illetékes pénzügyi ellátó szerv az  (1)  bekezdés 
szerinti előlegeket a kiküldött havi illetményéből levonja.”
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10. §  Az R. 102. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E  rendeletnek a  honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
17/2020. (XII. 12.) HM rendelettel (a továbbiakban: HM rendelet5) megállapított 60. § (1a) bekezdését 2019. január 
1-jétől kell alkalmazni.”

11. §  Az R. a következő 103. §-sal egészül ki:
„103. § (1) E  rendeletnek a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet 
módosításáról szóló 3/2021. (I. 14.) HM rendelettel (a továbbiakban: HM rendelet6) megállapított 3. § (3) bekezdését 
és 28. § (1) bekezdés e) pontját 2020. március 11-től kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek a HM rendelet6-tal megállapított 2. § (5) bekezdését 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
(3) A  Honvédség kérelemre legfeljebb egy havi lakhatási átalány-költségtérítésnek megfelelő összegű, egyszeri 
kölcsönt biztosít. Az egyszeri kölcsönt a külföldi szolgálat időtartama, de legfeljebb 6 hónap alatt kell visszafizetni.
(4) A  (3)  bekezdés szerinti egyszeri kölcsön iránti kérelmet legkésőbb 2021. február 1-ig kell az  illetékes pénzügyi 
ellátó szerv részére megküldeni.
(5) A  (3)  bekezdés szerinti egyszeri kölcsönt az  illetékes pénzügyi ellátó szerv legkésőbb a  2021. március havi 
külszolgálati ellátmánnyal együtt folyósítja.”

12. §  Az R.
  1.  2. § (5) bekezdésében a „38 650 Ft” szövegrész helyébe a „44 450 Ft” szöveg,
  2.  3. § (3) bekezdésében a „d) pontja” szövegrész helyébe a „d) és e) pontja” szöveg,
  3.  12. § (2) bekezdés a) pontjában a „80%-ára” szövegrész helyébe a „100%-ára” szöveg,
  4.  12. § (2) bekezdés b) pontjában a „30%-ára” szövegrész helyébe az „50%-ára” szöveg,
  5.  21. § (9) bekezdésében és 55. § (11) bekezdésében a „Honvédség megfizeti” szövegrész helyébe a „Honvédség 

kölcsönként megfizeti” szöveg,
  6.  31.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 37.  § (1)  bekezdésében, 37.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 

38.  § (1a) és (5)  bekezdésében, 44.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, valamint 54.  § c)  pontjában az „előleget” 
szövegrész helyébe a „kölcsönt” szöveg,

  7.  31.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 54.  § nyitó szövegrészében, valamint 75.  §-ában az  „előlegre” 
szövegrész helyébe a „kölcsönre” szöveg,

  8.  31. § (2) bekezdés a) pontjában, 31. § (3) bekezdésében és 38. § (5) bekezdésében az „az előleg” szövegrész 
helyébe az „a kölcsön” szöveg,

  9.  31. § (3) bekezdésében az „a HM KÁT” szövegrész helyébe az „az engedélyező elöljáró” szöveg,
10.  19. alcím címében az „Előlegek” szövegrész helyébe az „Előlegek és kölcsönök” szöveg,
11.  35. § (1) bekezdésében az „ellátmányelőlegre” szövegrész helyébe az „ellátmánykölcsönre” szöveg,
12.  35. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 36. § (1) és (2) bekezdésében az „ellátmányelőleg” szövegrész helyébe 

az „ellátmánykölcsön” szöveg,
13.  35. § (3) bekezdésében az „ellátmányelőleget” szövegrész helyébe az „ellátmánykölcsönt” szöveg,
14.  38.  § (1), (2) és (4)  bekezdésében, 43.  § (2)  bekezdésében és 91.  § (2)  bekezdés 17.  pontjában az „előleg” 

szövegrész helyébe a „kölcsön” szöveg,
15.  38. § (1a) bekezdésében az „előleget” szövegrész helyébe a „kölcsönt” szöveg,
16.  38. § (4) bekezdésében az „előlegből” szövegrész helyébe a „kölcsönből” szöveg,
17.  40.  § (3)  bekezdésében az „előleglevonással” szövegrész helyébe az „előleg- és kölcsön levonással” szöveg, 

az „előlegnek” szövegrész helyébe a „kölcsönnek” szöveg,
18.  44. § (2) bekezdés a) pontjában és 54. § a) pontjában az „előleg” szövegrészek helyébe a „kölcsön” szöveg,
19.  47.  § (1)  bekezdésében az „a HM KÁT” szövegrész helyébe az „a művelet irányítási feladatainak ellátására 

kijelölt honvédelmi szervezet vezetőjének javaslata alapján az illetékes pénzügyi ellátó szerv” szöveg,
20.  47. § (7) bekezdés b) pontjában a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „15 napon” szöveg,
21.  43. alcím címében az „Előleg” szövegrész helyébe a „Kölcsön” szöveg,
22.  94. §-ában a „67. § (6) bekezdése” szövegrész helyébe a „67. § (6) és (7) bekezdése” szöveg
lép.
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13. §  Hatályát veszti az R.
a) 30. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „családi” szövegrész,
b) 30. § (2) bekezdése,
c) 44. § (5) bekezdésében az „a 12. § (2) bekezdés a) pontját, a 12. § (3) és (4) bekezdését,” szövegrész.

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) A 13. § a) és b) pontja 2021. március 1-jén lép hatályba.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 2/2021. (I. 14.) ITM rendelete
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 12.  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 18.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a  továbbiakban: ER.) 25.  § 
(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  C1, C2 és C3 osztályú gumiabroncsokat a  gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más paraméterek 
tekintetében történő címkézéséről, az (EU) 2017/1369 rendelet módosításáról és az 1222/2009/EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2020. május 25-i (EU) 2020/740 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a  továbbiakban: 
(EU) 2020/740 európai parlamenti és tanácsi rendelet] 4.  cikkében foglaltaknak megfelelően kell megjelölni. 
A  közlekedési hatóság az  (EU) 2020/740 európai parlamenti és tanácsi rendelet I.  melléklete szerint bejelentett 
gumiabroncstípus vagy gumiabroncscsoport osztályozásának és mérésének megfelelőségét a  VI.  mellékletében 
meghatározott hitelesítési eljárást alkalmazva értékeli.”

2. §  Az ER. 31. § (2) bekezdés 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„11. a  gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más paraméterek tekintetében történő címkézéséről,  
az  (EU) 2017/1369 rendelet módosításáról és az  1222/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,  
2020. május 25-i (EU) 2020/740 európai parlamenti és tanácsi rendelet,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

3. §  Ez a rendelet 2021. május 1-jén lép hatályba.

4. §  Ez a  rendelet a  gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más paraméterek tekintetében történő címkézéséről, 
az  (EU) 2017/1369 rendelet módosításáról és az  1222/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,  
2020. május 25-i (EU) 2020/740 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket 
állapít meg.

  Dr. Palkovics lászló s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter
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A külgazdasági és külügyminiszter 1/2021. (I. 14.) KKM rendelete
a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és 
költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról

A külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016.  évi LXXIII.  törvény 59.  § (2)  bekezdés  e),  f )  és  k)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138.  § 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A külképviseletek besorolásáról, valamint a  tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és 
költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet 1.  melléklete helyébe 
az 1. melléklet lép.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

1. melléklet az 1/2021. (I. 14.) KKM rendelethez
„1. melléklet a 3/2017. (II. 28.) KKM rendelethez

A B C D E F

  Állomáshelyek Deviza-alapilletmény 
Külképviseleti 

besorolás 

Lakhatási 

költségtérítés szorzó 

Vegyes 

költségtérítés szorzó 

Gyermeknevelési 

költségtérítés szorzó 

Nagykövetség

1. Abu Dhabi 467 925 HUF 5% 296% 34% 101%

2. Abuja 439 450 HUF 40% 229% 37% 107%

3. Accra 470 050 HUF 20% 254% 46% 185%

4. Addisz-Abeba 470 475 HUF 20% 185% 38% 179%

5. Algír 449 225 HUF 15% 177% 31% 65%

6. Amman 492 575 HUF 20% 170% 30% 124%

7. Ankara 394 825 HUF 45% 126% 25% 104%

8. Athén 405 025 HUF 10% 111% 25% 65%

9. Bagdad 463 250 HUF 40% 85% 36% 65%

10. Baku 433 500 HUF 55% 209% 29% 95%

11. Bangkok 454 325 HUF 10% 175% 36% 116%

12. Bécs NK 481 525 HUF 30% 138% 23% 148%

13. Bejrút 478 125 HUF 20% 224% 29% 96%

14. Belgrád 423 300 HUF 35% 168% 24% 174%

15. Berlin 447 950 HUF 30% 109% 24% 90%

16. Bern 520 200 HUF 5% 261% 26% 165%

17. Biskek 411 400 HUF 15% 108% 35% 188%

18. Bogotá 416 075 HUF 15% 229% 46% 65%

19. Brazíliaváros 435 200 HUF 30% 210% 41% 88%

20. Brüsszel NK 488 750 HUF 5% 130% 25% 231%

21. Buenos Aires 429 675 HUF 5% 211% 46% 183%

22. Bukarest 404 600 HUF 35% 85% 25% 125%

23. Canberra 449 650 HUF 5% 174% 49% 82%

24. Damaszkusz 475 150 HUF 40% 111% 29% 96%

25. Doha 441 575 HUF 5% 373% 32% 109%

26. Dublin 424 150 HUF 0% 216% 25% 62%

27. Hága 454 750 HUF 5% 139% 25% 109%
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28. Hanoi 419 050 HUF 20% 160% 42% 111%

29. Havanna 449 650 HUF 40% 203% 38% 65%

30. Helsinki 456 025 HUF 5% 134% 25% 93%

31. Iszlámábád 416 925 HUF 40% 141% 32% 77%

32. Jakarta 430 525 HUF 20% 212% 43% 129%

33. Kairó 422 450 HUF 30% 162% 25% 95%

34. Kijev 425 000 HUF 45% 232% 24% 166%

35. Kisinyov 422 875 HUF 20% 141% 25% 86%

36. Koppenhága 487 475 HUF 5% 205% 25% 82%

37. Kuala Lumpur 461 550 HUF 10% 133% 38% 157%

38. Kuvait 463 250 HUF 5% 150% 35% 65%

39. Lima 447 525 HUF 15% 219% 46% 79%

40. Lisszabon 447 950 HUF 0% 138% 28% 65%

41. Ljubljana 419 050 HUF 30% 151% 24% 56%

42. London 463 675 HUF 35% 310% 26% 193%

43. Luanda 495 975 HUF 40% 403% 47% 174%

44. Madrid 418 625 HUF 15% 147% 25% 128%

45. Manila 451 350 HUF 20% 218% 46% 107%

46. Maszkat 429 675 HUF 5% 191% 38% 130%

47. Mexikóváros 473 025 HUF 30% 159% 40% 59%

48. Minszk 459 850 HUF 20% 172% 26% 127%

49. Moszkva 474 300 HUF 35% 220% 25% 198%

50. Nairobi 447 950 HUF 20% 169% 36% 114%

51. Nur-Szultan 422 025 HUF 30% 190% 35% 188%

52. Oslo 476 425 HUF 5% 141% 25% 72%

53. Ottawa 456 450 HUF 10% 153% 40% 107%

54. Párizs NK 465 375 HUF 30% 186% 25% 194%

55. Peking 474 300 HUF 45% 292% 34% 185%

56. Podgorica 418 200 HUF 5% 121% 24% 185%

57. Pozsony 424 150 HUF 30% 89% 24% 107%

58. Prága 425 425 HUF 30% 183% 25% 56%

59. Pretoria 428 400 HUF 45% 169% 37% 95%

60. Pristina 423 300 HUF 20% 168% 25% 174%

61. Quito 433 500 HUF 15% 149% 46% 65%

62. Rabat 410 975 HUF 10% 151% 31% 122%

63. Riga 461 975 HUF 0% 87% 25% 84%

64. Rijád 444 550 HUF 15% 244% 31% 116%

65. Róma 450 075 HUF 15% 147% 25% 101%

66. Santiago 435 200 HUF 15% 145% 46% 56%

67. Stockholm 429 250 HUF 10% 203% 25% 65%

68. Szarajevó 398 650 HUF 10% 126% 25% 129%

69. Szingapúr 529 975 HUF 5% 284% 38% 161%

70. Szkopje 419 900 HUF 10% 122% 25% 140%

71. Szófia 412 250 HUF 10% 85% 25% 84%

72. Szöul 536 775 HUF 20% 242% 36% 154%

73. Tallinn 474 725 HUF 0% 115% 28% 131%

74. Taskent 440 725 HUF 20% 181% 34% 171%

75. Tbiliszi 420 325 HUF 20% 174% 28% 127%

76. Teherán 413 525 HUF 20% 262% 31% 84%

77. Tel-Aviv 481 100 HUF 30% 249% 25% 85%

78. Tirana 408 000 HUF 10% 141% 25% 102%
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79. Tokió 492 575 HUF 30% 357% 37% 118%

80. Tripoli 402 475 HUF 40% 124% 31% 86%

81. Tunisz 409 275 HUF 15% 164% 25% 87%

82. Új-Delhi 416 500 HUF 30% 170% 34% 84%

83. Ulánbátor 424 575 HUF 15% 171% 37% 73%

84. Varsó 389 300 HUF 30% 85% 25% 85%

85. Vatikán 450 075 HUF 5% 147% 25% 101%

86. Vilnius 439 025 HUF 0% 142% 25% 84%

87. Washington 469 625 HUF 30% 255% 36% 189%

88. Wellington 508 725 HUF 0% 180% 58% 85%

89. Zágráb 423 725 HUF 30% 212% 24% 84%

Nemzetközi szervezet mellett működő állandó képviselet, kereskedelmi iroda, képviseleti iroda

90. Bécs ENSZ/EBESZ 481 525 HUF 15% 138% 23% 148%

91. Brüsszel NATO 488 750 HUF 35% 130% 25% 231%

92. Genf ENSZ/WTO 520 200 HUF 15% 298% 26% 165%

93. New York ENSZ NK 501 075 HUF 30% 260% 35% 247%

94. Párizs OECD/UNESCO 465 375 HUF 15% 186% 25% 194%

95. Ramallah 481 100 HUF 15% 249% 25% 85%

96. Strasbourg 465 375 HUF 20% 108% 24% 194%

97. Tajpej 474 300 HUF 5% 292% 41% 185%

Főkonzulátus, konzulátus

98. Almati 422 025 HUF 20% 146% 35% 188%

99. Barcelona 418 625 HUF 0% 147% 24% 128%

100. Beregszász 425 000 HUF 30% 85% 24% 116%

101. Chicago 469 625 HUF 5% 189% 28% 189%

102. Csíkszereda 404 600 HUF 20% 85% 24% 125%

103. Csungking 474 300 HUF 5% 226% 35% 185%

104. Düsseldorf 447 950 HUF 15% 157% 24% 90%

105. Erbíl 463 250 HUF 40% 178% 36% 65%

106. Eszék 423 725 HUF 0% 116% 23% 84%

107. Gdańsk 389 300 HUF 5% 85% 27% 85%

108. Ho Si Minh-Város 419 050 HUF 5% 161% 42% 111%

109. Hongkong 486 200 HUF 5% 609% 36% 185%

110. Innsbruck 481 525 HUF 0% 138% 23% 148%

111. Isztambul 394 825 HUF 30% 126% 25% 104%

112. Jekatyerinburg 474 300 HUF 5% 180% 30% 198%

113. Kassa 424 150 HUF 5% 89% 24% 71%

114. Kazany 474 300 HUF 5% 180% 29% 198%

115. Kolozsvár 404 600 HUF 20% 85% 25% 125%

116. Krakkó 389 300 HUF 5% 85% 25% 85%

117. Lendva 419 050 HUF 0% 85% 24% 56%

118. Los Angeles 469 625 HUF 5% 270% 38% 189%

119. Manchester 463 675 HUF 0% 263% 28% 193%

120. Milánó 450 075 HUF 0% 141% 25% 101%

121. Montreál 456 450 HUF 5% 153% 40% 107%

122. Mumbai 416 500 HUF 15% 535% 34% 84%

123. München 447 950 HUF 30% 146% 25% 90%

124. New York FK 501 075 HUF 30% 260% 35% 247%

125. Sanghaj 474 300 HUF 10% 254% 34% 185%

126. São Paulo 435 200 HUF 15% 186% 41% 88%

127. Stuttgart 447 950 HUF 15% 209% 25% 90%
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128. Szabadka 423 300 HUF 15% 85% 24% 121%

129. Szentpétervár 474 300 HUF 5% 180% 26% 198%

130. Toronto 456 450 HUF 10% 184% 36% 107%

131. Ungvár 425 000 HUF 30% 85% 24% 116%

Nem önálló képviselet

132. Abidjan 468 350 HUF 15% 147% 46% 185%

133. Besztercebánya 424 150 HUF 0% 89% 26% 107%

134. Dakka 459 595 HUF 15% 142% 34% 204%

135. Dakar 440 725 HUF 15% 142% 46% 185%

136. Edinburgh 463 675 HUF 0% 263% 29% 193%

137. Genf 520 200 HUF 0% 298% 26% 165%

138. Houston 469 625 HUF 0% 189% 35% 189%

139. Jeruzsálem 481 100 HUF 15% 249% 25% 85%

140. Kampala 418 625 HUF 15% 200% 36% 114%

141. Kartúm 447 100 HUF 15% 135% 38% 188%

142. Lagos 439 450 HUF 40% 215% 37% 107%

143. Lusaka 427 550 HUF 15% 134% 37% 125%

144. Luxembourg 488 750 HUF 0% 205% 25% 231%

145. Lviv 425 000 HUF 5% 124% 24% 166%

146. Lyon 465 375 HUF 0% 186% 25% 194%

147. Malaga 418 625 HUF 0% 147% 25% 128%

148. Melbourne 449 650 HUF 0% 175% 49% 82%

149. Miami 469 625 HUF 0% 222% 35% 247%

150. Montevideo 437 750 HUF 5% 245% 46% 94%

151. Nicosia 391 000 HUF 0% 106% 29% 65%

152. Nürnberg 447 950 HUF 0% 146% 25% 90%

153. Odessza 425 000 HUF 5% 124% 24% 166%

154. Panamaváros 457 300 HUF 5% 235% 46% 63%

155. Phnom Penh 447 525 HUF 15% 146% 36% 111%

156. San Francisco 469 625 HUF 0% 405% 38% 189%

157. Sepsiszentgyörgy 404 600 HUF 0% 85% 25% 125%

158. Sydney 449 650 HUF 0% 262% 49% 82%

159. Trieszt 450 075 HUF 0% 118% 25% 101%

160. Valletta 450 075 HUF 0% 117% 25% 101%

161. Vancouver 456 450 HUF 0% 222% 40% 107%

162. Vientián 463 675 HUF 5% 120% 36% 116%

163. Wrocław 389 300 HUF 0% 85% 25% 85%

164. Xiamen 474 300 HUF 5% 254% 34% 185%
”
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VII. Az Alkotmánybíróság döntései

Az Alkotmánybíróság 1001/2021. (I. 14.) AB Tü. határozata
az egyesbírók személyéről

Az Alkotmánybíróság teljes ülése az Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat (a továbbiakban: 
Ügyrend) 11. §-a alapján az egyesbírók személyéről az alábbi határozatot hozza:

 1.  Az egyesbírói feladatokat ellátó alkotmánybírók:

Dr. hörcherné dr. Marosi Ildikó alkotmánybíró,
Dr. Juhász Miklós alkotmánybíró,
Dr. Pokol Béla alkotmánybíró,
Dr. Szabó Marcel alkotmánybíró és
Dr. Szívós Mária alkotmánybíró.

 2.  Az Ügyrend 11. §-a alapján az egyesbírók megbízatása egy évre szól.

 3.  Az  Alkotmánybíróság e  határozatát a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 26.  § (2)  bekezdése alapján 
a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

 4.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Budapest, 2021. január 12.

Dr. Sulyok Tamás s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

 Dr. Sulyok Tamás s. k., Dr. Sulyok Tamás s. k.,
 az Alkotmánybíróság elnöke az Alkotmánybíróság elnöke
 az aláírásban akadályozott az aláírásban akadályozott
 dr. czine Ágnes dr. Dienes-Oehm Egon
 alkotmánybíró helyett alkotmánybíró helyett

 Dr. Sulyok Tamás s. k., Dr. Sulyok Tamás s. k.,
 az Alkotmánybíróság elnöke az Alkotmánybíróság elnöke
 az aláírásban akadályozott az aláírásban akadályozott
 dr. handó Tünde dr. horváth Attila
 alkotmánybíró helyett alkotmánybíró helyett

 Dr. Sulyok Tamás s. k., Dr. Sulyok Tamás s. k.,
 az Alkotmánybíróság elnöke az Alkotmánybíróság elnöke
 az aláírásban akadályozott az aláírásban akadályozott
 dr. hörcherné dr. Marosi Ildikó dr. Juhász Imre
 alkotmánybíró helyett alkotmánybíró helyett

 Dr. Sulyok Tamás s. k., Dr. Sulyok Tamás s. k.,
 az Alkotmánybíróság elnöke az Alkotmánybíróság elnöke
 az aláírásban akadályozott az aláírásban akadályozott
 dr. Juhász Miklós dr. Pokol Béla
 alkotmánybíró helyett alkotmánybíró helyett

 Dr. Sulyok Tamás s. k., Dr. Sulyok Tamás s. k.,
 az Alkotmánybíróság elnöke az Alkotmánybíróság elnöke
 az aláírásban akadályozott az aláírásban akadályozott
 dr. Salamon lászló dr. Schanda Balázs
 alkotmánybíró helyett alkotmánybíró helyett
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 Dr. Sulyok Tamás s. k., Dr. Sulyok Tamás s. k.,
 az Alkotmánybíróság elnöke az Alkotmánybíróság elnöke
 az aláírásban akadályozott az aláírásban akadályozott
 dr. Szabó Marcel dr. Szalay Péter
 alkotmánybíró helyett alkotmánybíró helyett 

Dr. Sulyok Tamás s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke
az aláírásban akadályozott

dr. Szívós Mária
alkotmánybíró helyett

Alkotmánybírósági ügyszám: XVIII/23/2021.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 2/2021. (I. 14.) KE határozata
államtitkári felmentésről és kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja, valamint a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 
202. § (2) bekezdése és 205. §-a alapján – a miniszterelnök javaslatára – dr. Bóka Jánost, az Igazságügyi Minisztérium 
államtitkárát e  megbízatása alól 2021. január 14-ei hatállyal felmentem, egyúttal 2021. január 15-ei hatállyal 
a Miniszterelnöki Kormányiroda államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2020. december 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. december 23.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/04926-2/2020.

A köztársasági elnök 3/2021. (I. 14.) KE határozata
államtitkári felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja, valamint a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 
205.  §-a alapján – a  miniszterelnök javaslatára – dr.  Boros Anitát, az  Innovációs és Technológiai Minisztérium 
államtitkárát e megbízatása alól 2021. január 15-ei hatállyal felmentem.

Budapest, 2021. január 11.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. január 12.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/00282-2/2021.
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A köztársasági elnök 4/2021. (I. 14.) KE határozata
államtitkári felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja, valamint a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 
205.  §-a alapján – a  miniszterelnök javaslatára – dr.  Kaderják Pétert, az  Innovációs és Technológiai Minisztérium 
államtitkárát e megbízatása alól 2021. január 15-ei hatállyal felmentem.

Budapest, 2021. január 11.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. január 12.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/00283-2/2021.

A köztársasági elnök 5/2021. (I. 14.) KE határozata
államtitkári felmentésről és kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja, valamint a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 
202. § (2) bekezdése és 205. §-a alapján – a miniszterelnök javaslatára – Steiner Attilát, az Igazságügyi Minisztérium 
államtitkárát e  megbízatása alól 2021. január 15-ei hatállyal felmentem, egyúttal 2021. január 16-ai hatállyal 
az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2021. január 11.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. január 12.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/00284-2/2021.
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A köztársasági elnök 6/2021. (I. 14.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16.  § (1)  bekezdése és 32.  § (1)  bekezdése 
alapján – a  belügyminiszter javaslatára – dr. Dsupin Ottó rendőr dandártábornokot 2021. február 1-jei hatállyal 
rendőr vezérőrnaggyá előléptetem.

Budapest, 2021. január 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. január 11. 

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/00207-1/2021.

A köztársasági elnök 7/2021. (I. 14.) KE határozata
rektori megbízásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés d)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény  
37. § (8) bekezdése alapján – az innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára – a Miskolci Egyetemen 
Dr. horváth Zita egyetemi tanárt a 2021. február 12. napjától 2026. január 31. napjáig terjedő időtartamra megbízom 
a rektori feladatok ellátásával.

Budapest, 2020. október 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. október 26.

  Dr. Palkovics lászló s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

KEH ügyszám: KEH/02902-2/2020.
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A köztársasági elnök 8/2021. (I. 14.) KE határozata
rektori megbízásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés d)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény  
37. § (8) bekezdése alapján – az  innovációért és technológiáért felelős miniszternek a  fenntartóval egyetértésben 
tett javaslatára – a  Soproni Egyetemen Dr. Fábián Attila gábor egyetemi tanárt a  2021. január 1. napjától  
2025. december 31. napjáig terjedő időtartamra megbízom a rektori feladatok ellátásával.

Budapest, 2020. december 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. december 30.

  Dr. Palkovics lászló s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

KEH ügyszám: KEH/04886-2/2020.

A köztársasági elnök 9/2021. (I. 14.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. halmos Szilviát 
2021. január 10. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. december 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04737-2/2020.



180	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	8.	szám	

A Kormány 1005/2021. (I. 14.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, 
a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról, a 2021. évi központi költségvetés 
végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és címrendi kiegészítésről

 1. A Kormány
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezetnek 
a 43. Központi Maradványelszámolási Alap címmel történő kiegészítését;
Felelős: pénzügyminiszter
határidő: azonnal

b) az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 4 911 233 649 forint 
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési 
kötelezettséggel a  Kvtv. 1.  melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű 
előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport 
terhére, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: pénzügyminiszter
határidő: azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 

emberi erőforrások minisztere 
a miniszterelnök kabinetfőnöke

határidő: 2022. január 31.
c) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva összesen 5 371 358 526 forint egyszeri 

átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Központi kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaságvédelmi programok jogcímcsoport terhére, 
a 2. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
határidő: azonnal

d) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésben biztosított jogkörében eljárva összesen 495 416 105 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Központi kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 2. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, 
a 3. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: pénzügyminiszter 

emberi erőforrások minisztere
határidő: azonnal

 Az elszámolás és a  fel nem használt, valamint a  nem rendeltetésszerűen felhasznált rész visszafizetése 
tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
határidő: 2021. december 31.

e) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1 165 975 400 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el, a 4. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter 

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
honvédelmi miniszter 
külgazdasági és külügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

határidő: azonnal
f ) felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon az  5.  mellékletben foglalt táblázat 

H–N  oszlopában meghatározott fejezeti kezelésű előirányzatok 2020. évi éves költségvetési beszámolóban 
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jóváhagyott maradványainak – az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 150.  § (3) és (4)  bekezdése szerinti időponttal – a  Kvtv. 1.  melléklete szerinti címrendnek 
és az  5.  mellékletben foglalt táblázat A–G oszlopában meghatározottaknak megfelelő fejezeten belüli 
átvezetéséről és előirányzatosításáról;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
határidő: legkésőbb a  2020. évi éves költségvetési beszámolónak a  Magyar Államkincstár által történő 

elfogadását követő 3. munkanapig
g) egyetért azzal, hogy a  6.  mellékletben foglalt táblázat H–N oszlopában meghatározott előirányzatok 

maradványai a 6. melléklet A–G oszlopában meghatározott előirányzatokon kerüljenek előirányzatosításra;
h) felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon a  g)  alpont szerinti előirányzatosítás 

végrehajtásáról;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
határidő: legkésőbb a  2020. évi éves költségvetési beszámolónak a  Magyar Államkincstár által történő 

elfogadását követő 3. munkanapig
i) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  Magyar Államkincstár útján intézkedjen a  6.  mellékletben 

meghatározott fejezeti kezelésű előirányzatok 2021. január 1-jei nyitó pénzkészletének a  Kvtv. 1.  melléklet 
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetbe történő átvezetéséről a  külgazdasági és külügyminiszter által 
teljesített adatszolgáltatás alapján.
Felelős: átvezetésre: pénzügyminiszter 

adatszolgáltatásra: külgazdasági és külügyminiszter
határidő: átvezetésre: 2021. február 17.
 adatszolgáltatásra: 2021. február 12.

 2. A Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházás 
előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1544/2019. (IX. 25.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 
1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„1. egyetért a  Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények, így gimnázium, szakgimnázium és 
szakközépiskola, valamint alapfokú művészeti iskola és kulturális központ megvalósítása (a továbbiakban együtt: 
Beruházás) koncepciójával és a  Beruházás annak megfelelő előkészítésével a  Dunakeszi közigazgatási területén 
elhelyezkedő, külterület 036/2, 036/379, 036/380, 036/381, 036/382, 036/383, 036/384, 036/385, 036/386, 036/387, 
036/388, 036/389, 036/390, 036/391, 036/392, 036/393, 036/394, 036/395, 036/276, 036/277, 036/278, 036/279, 
036/280, 036/281, 036/282, 036/283, 036/284, 036/285, 036/286, 036/287, 036/288, 036/289, 036/290, 036/291, 
036/292, 036/293 és 036/352, valamint a Dunakeszi belterület 5277, 5265/4, 5265/3, 5260/1 és 5281 helyrajzi számú 
ingatlanokon;”

 3. A Határozat
a) 3. pont b) alpontjában a „2020. december 31.” szövegrész helyébe a „2021. július 31.” szöveg,
b) 6. pontjában a „2020. december 31.” szövegrész helyébe a „2021. május 31.” szöveg,
c) 8. pontjában a „2021. február 28.” szövegrész helyébe a „2021. szeptember 30.” szöveg
lép.

 4. A Kormány visszavonja a Határozat 9. pontját.
 5. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a  Beruházás Előkészítési Alapból történő 

előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1020/2020. (II. 6.) 
Korm.  határozat 1.  pont c)  alpontjában a  „2020. december 31.” szövegrész helyébe a  „2020. december 31., 
a  Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása előirányzat javára átcsoportosított 73 200 000 forint 
tekintetében 2021. június 30.” szöveg lép.

 6. A Kormány visszavonja a  központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a  Gazdaságvédelmi programok 
előirányzatból, a  Központi Maradványelszámolási Alapból, a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, valamint 
kormányhatározat módosításáról szóló 1486/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat 1. pont j) alpontját és 6. mellékletét.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1005/2021. (I. 14.) Korm. határozathoz

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
K1 Személyi juttatások 7 700 000
K3 Dologi kiadások 242 300 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
295268 7 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 258 783 649
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40 700 000

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
388740 3 Nemzeti Koncessziós Iroda

K1 Személyi juttatások 139 922 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 478 000
K3 Dologi kiadások 4 165 600 000
K6 Beruházások 31 750 000

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
21 Központi kezelésű előirányzatok

4 Központi tartalékok
297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -4 911 233 649

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 250 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

295268 7 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása 299 483 649
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

388740 3 Nemzeti Koncessziós Iroda 4 361 750 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 4 911 233 649 4 911 233 649

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L
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2. melléklet az 1005/2021. (I. 14.) Korm. határozathoz

XV. Pénzügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XV. Pénzügyminisztérium

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
388417 5 Egészségipari vállalatok versenyképességének javítása

K5 Egyéb működési célú kiadások 500 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 500 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
298224 3 Nemzeti Sportközpontok

K6 Beruházások 310 645 245
10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
K6 Beruházások 648 978 931

218672 11 Közgyűjtemények
K1 Személyi juttatások 26 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 000 000
K3 Dologi kiadások 175 000 000
K6 Beruházások 245 000 000

002994 14 Országos Mentőszolgálat
K6 Beruházások 41 400 000

334484 18 Klebelsberg Központ
K1 Személyi juttatások 2 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 310 000
K3 Dologi kiadások 119 190 000
K6 Beruházások 237 420 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
42 Alapok támogatása

286089 1 Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 132 500 000

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 
1 Központi kezelésű előirányzatok

1 Központi tartalékok
385484 1 Gazdaságvédelmi programok

K5 Egyéb működési célú kiadások -5 371 358 526
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

8 Gazdaságvédelmet szolgáló emberi erőforrások  fejezeti kezelésű előirányzatok
386440 3 Sportlétesítmény fejlesztések támogatása

K3 Dologi kiadások 23 850
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 47 700 000

386484 4 Kulturális beruházások és fejlesztések támogatása
K3 Dologi kiadások 190 500
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 381 000 000

4 Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap
278778 2 Szakképzési és felnőttképzési támogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások 132 500 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 

4 Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap
199782 36 Költségvetési támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 132 500 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XV. Pénzügyminisztérium

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
388417 5 Egészségipari vállalatok versenyképességének javítása 3 000 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
298224 3 Nemzeti Sportközpontok 310 645 245

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 648 978 931
218672 11 Közgyűjtemények 450 000 000
002994 14 Országos Mentőszolgálat 41 400 000
334484 18 Klebelsberg Központ 358 920 000

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

8 Gazdaságvédelmet szolgáló emberi erőforrások  fejezeti kezelésű előirányzatok
386440 3 Sportlétesítmény fejlesztések támogatása 47 723 850
386484 4 Kulturális beruházások és fejlesztések támogatása 381 190 500

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n. év II. n. év III. n. év IV. n. év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 5 371 358 526 5 371 358 526

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Magyar Államkincstár  1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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XV. Pénzügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XV. Pénzügyminisztérium

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
388417 5 Egészségipari vállalatok versenyképességének javítása

K5 Egyéb működési célú kiadások 500 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 500 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
298224 3 Nemzeti Sportközpontok

K6 Beruházások 310 645 245
10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
K6 Beruházások 648 978 931

218672 11 Közgyűjtemények
K1 Személyi juttatások 26 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 000 000
K3 Dologi kiadások 175 000 000
K6 Beruházások 245 000 000

002994 14 Országos Mentőszolgálat
K6 Beruházások 41 400 000

334484 18 Klebelsberg Központ
K1 Személyi juttatások 2 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 310 000
K3 Dologi kiadások 119 190 000
K6 Beruházások 237 420 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
42 Alapok támogatása

286089 1 Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 132 500 000

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 
1 Központi kezelésű előirányzatok

1 Központi tartalékok
385484 1 Gazdaságvédelmi programok

K5 Egyéb működési célú kiadások -5 371 358 526
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

8 Gazdaságvédelmet szolgáló emberi erőforrások  fejezeti kezelésű előirányzatok
386440 3 Sportlétesítmény fejlesztések támogatása

K3 Dologi kiadások 23 850
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 47 700 000

386484 4 Kulturális beruházások és fejlesztések támogatása
K3 Dologi kiadások 190 500
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 381 000 000

4 Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap
278778 2 Szakképzési és felnőttképzési támogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások 132 500 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 

4 Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap
199782 36 Költségvetési támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 132 500 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XV. Pénzügyminisztérium

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
388417 5 Egészségipari vállalatok versenyképességének javítása 3 000 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
298224 3 Nemzeti Sportközpontok 310 645 245

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 648 978 931
218672 11 Közgyűjtemények 450 000 000
002994 14 Országos Mentőszolgálat 41 400 000
334484 18 Klebelsberg Központ 358 920 000

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

8 Gazdaságvédelmet szolgáló emberi erőforrások  fejezeti kezelésű előirányzatok
386440 3 Sportlétesítmény fejlesztések támogatása 47 723 850
386484 4 Kulturális beruházások és fejlesztések támogatása 381 190 500

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n. év II. n. év III. n. év IV. n. év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 5 371 358 526 5 371 358 526

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Magyar Államkincstár  1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító



M
A
G
Y
A
R
	K

Ö
Z
L
Ö
N
Y
	•	2021.	évi	8.	szám

	
185

3. melléklet az 1005/2021. (I. 14.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei

K6 Beruházások 495 416 105
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 

1 Központi kezelésű előirányzatok
1 Központi tartalékok

375739 2 Beruházás Előkészítési Alap
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -495 416 105

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 495 416 105

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n. év II. n. év III. n. év IV. n. év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 495 416 105 495 416 105

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Magyar Államkincstár  1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma
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4. melléklet az 1005/2021. (I. 14.) Korm. határozathoz

XIII. Honvédelmi Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

 forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása
XIII. Honvédelmi Minisztérium

002718 6 MH Egészségügyi Központ
K3 Dologi kiadások 1 147 050 400

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása

K1 Személyi juttatások 17 659 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 266 000

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
1 Központi kezelésű előirányzatok

387839 4 Az állami vagyongazdálkodás gazdaságvédelmi központi kezelésű előirányzatai
K5 Egyéb működési célú kiadások -18 925 000

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
8 Gazdaságvédelmet szolgáló emberi erőforrások  fejezeti kezelésű előirányzatok

352051 1 Egészséges Budapest Program
K3 Dologi kiadások -1 147 050 400

forintban

Államház-
tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

azonosító csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása

 forintban

Államház-
tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

azonosító csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása
XIII. Honvédelmi Minisztérium

002718 6 MH Egészségügyi Központ 1 147 050 400
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004118 2 Külképviseletek igazgatása 18 925 000
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
8 Gazdaságvédelmet szolgáló emberi erőforrások  fejezeti kezelésű előirányzatok

352051 1 Egészséges Budapest Program -1 147 050 400

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos   
egyéb: azonnal 1 165 975 400 1 165 975 400

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

B E V É T E L

Kiemelt előirányzat

Kiemelt előirányzat

T Á M O G A T Á S 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Az előirányzat-módosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő

Az előirányzat-módosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő

Az előirányzat-módosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

Állam-
háztartási 

egyedi 
azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

K I A D Á S O K 

Kiemelt előirányzat 
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5. melléklet az 1005/2021. (I. 14.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J K L M N

Feje-
zet Cím Alcím Jogcím-

csoport Jogcím Feje-
zet Cím Alcím Jogcím-

csoport Jogcím

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

348695 18 07 01 06 00 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai 
programok támogatása 348695 18 07 01 06 00 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és 

szakmai programok támogatása
247412 18 07 01 08 00 Kormányfői protokoll
359384 18 07 01 16 00 Állami protokoll támogatása

00 Protokoll kiadások359384 18 07 01 16

A  2021. évi költségvetésben eredeti előirányzattal nem rendelkező - fejezeten belüli összevonásra került - előirányzatok átrendezése 

MegnevezésÁHT-T

Címrend - ÚJ szerkezetben
2021. év Megnevezés

Címrend - Régi szerkezetben
2020. évÁHT-T

6. melléklet az 1005/2021. (I. 14.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J K L M N

Feje-
zet Cím Alcím Jogcím-

csoport Jogcím Feje-
zet Cím Alcím Jogcím-

csoport Jogcím

GAZDASÁGVÉDELMI ALAP KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
277045 18 07 04 02 00 Humanitárius segélyezés
275867 18 07 04 03 00 Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében
331984 18 07 04 04 00 EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok

347295 18 07 04 05 00 Keleti partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása
Ukrajnában

385517 47 02 07 04 00 A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképességnövelõ
támogatás 385517 18 07 01 39 00 A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált 

versenyképességnövelõ támogatás

00 Regionális határon túli és egyéb nemzetközi fejlesztési és kutatási programok

A  2021. évi költségvetésben  a Gazdaságvédelmi Alap fejezetbe tartozó eredeti előirányzattal nem rendelkező  előirányzatok,  valamint az eredeti előirányzattal rendelkező, de a "jogelőd" tárcánál keletkező 2020. évi maradvány előirányzatok 
átrendezése

MegnevezésÁHT-T
Címrend - ÚJ szerkezetben

Megnevezés
Címrend - Régi szerkezetben

ÁHT-T

386162 47 02 07 02
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.

A miniszterelnök 1/2021. (I. 14.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 236.  § (1)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva 
– a Miniszterelnökséget vezető miniszter előterjesztésére – megállapítom, hogy

dr. Schaller-Baross Ernőnek, a Miniszterelnökség helyettes államtitkárának e megbízatása a kormányzati igazgatásról 
szóló 2018. évi CXXV. törvény 239. § (1) bekezdése alapján történt lemondására tekintettel

– 2021. január 9-ei hatállyal – megszűnt.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök


	A Kormány 4/2021. (I. 14.) Korm. rendelete
	a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról

	A Kormány 5/2021. (I. 14.) Korm. rendelete
	az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről Magyarország között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről

	A Kormány 6/2021. (I. 14.) Korm. rendelete
	a Norvég Királyság és Magyarország között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről

	A Kormány 7/2021. (I. 14.) Korm. rendelete
	a Magyar Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a többnemzetiségű műszaki zászlóalj létrehozásáról szóló Megállapodás Jegyzőkönyvének kihirdetéséről

	A Kormány 8/2021. (I. 14.) Korm. rendelete
	az OPTICON Telekommunikációs Hálózati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” reorganizációjához szükséges kormányzati intézkedésekről

	A belügyminiszter 1/2021. (I. 14.) BM rendelete
	a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról

	A belügyminiszter 2/2021. (I. 14.) BM rendelete
	a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos szolgálati jogviszonyban állók és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak egészségügyi és pszichológiai ellátással összefüggő kérdéseiről

	A honvédelmi miniszter 1/2021. (I. 14.) HM rendelete
	az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet módosításáról

	A honvédelmi miniszter 2/2021. (I. 14.) HM rendelete
	a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról

	A honvédelmi miniszter 3/2021. (I. 14.) HM rendelete
	a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 2/2021. (I. 14.) ITM rendelete
	a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

	A külgazdasági és külügyminiszter 1/2021. (I. 14.) KKM rendelete
	a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról

	Az Alkotmánybíróság 1001/2021. (I. 14.) AB Tü. határozata
	az egyesbírók személyéről

	A köztársasági elnök 2/2021. (I. 14.) KE határozata
	államtitkári felmentésről és kinevezésről

	A köztársasági elnök 3/2021. (I. 14.) KE határozata
	államtitkári felmentésről

	A köztársasági elnök 4/2021. (I. 14.) KE határozata
	államtitkári felmentésről

	A köztársasági elnök 5/2021. (I. 14.) KE határozata
	államtitkári felmentésről és kinevezésről

	A köztársasági elnök 6/2021. (I. 14.) KE határozata
	vezérőrnagyi előléptetésről

	A köztársasági elnök 7/2021. (I. 14.) KE határozata
	rektori megbízásról

	A köztársasági elnök 8/2021. (I. 14.) KE határozata
	rektori megbízásról

	A köztársasági elnök 9/2021. (I. 14.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A Kormány 1005/2021. (I. 14.) Korm. határozata
	a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról, a 2021. 

	A miniszterelnök 1/2021. (I. 14.) ME határozata
	helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
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