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III.

Kormányrendeletek

A Kormány 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről,
valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról
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 8. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az érettségi vizsga általános szabályai az érettségi vizsga 2021. május–júniusi vizsgaidőszakában
1. §

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Vizsgaszabályzat) 11. §-a szerinti, 2021. május–júniusban megszervezésre kerülő érettségi vizsgaidőszakban
(a továbbiakban: Vizsgaidőszak) a Vizsgaszabályzat rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. §

(1) Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli vizsgarészei és a Vizsgaszabályzat 31. § (4) bekezdése szerinti gyakorlati
vizsgarészei – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – a Vizsgaidőszakban nem kerülnek megszervezésre.
(2) Meg kell szervezni a középszintű szóbeli vizsgát azon vizsgatárgy esetében, amely középszinten csak szóbeli
vizsgarésszel rendelkezik.
(3) Ha a vizsgázó az igazgató – Vizsgaszabályzat szerinti szakértői bizottság szakvéleményére alapozott – döntése
alapján
a)
az írásbeli, gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,
b)
mentesül az írásbeli vizsgarész alól,
c)
mentesül a gyakorlati vizsgarész alól,
d)
a Vizsgaszabályzat 45. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsgaegyenértékűséget kíván szerezni, vagy
e)
a Vizsgaszabályzat 54. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű célnyelvi vizsgájával szóbeli típusú
nyelvvizsga-egyenértékűséget kíván szerezni,
akkor számára a szóbeli vizsgát meg kell szervezni.
(4) A vizsgázó az e rendelet szerint megszervezett szóbeli vizsgarészt egyszer teljesítheti.
(5) Az érettségi vizsga eredményét a megszervezett vizsgarészeken nyújtott teljesítmény alapján százalékos formában
kell megállapítani. A teljesítmény százalékban történő kifejezésekor a számítást csak az egész szám megállapításáig
lehet elvégezni, tizedesjegy nem állapítható meg.
(6) Ha a vizsgázó egy korábban megszerzett írásbeli vagy a Vizsgaszabályzat 18/B. § (8) bekezdése szerinti gyakorlati
vizsgaeredménnyel, vagy a Vizsgaszabályzat 60/D. §-ában meghatározottak szerint jelentkezett pótló vizsgára, és
kérte annak beszámítását, akkor vizsgaeredményét a korábbi vizsgaeredménye alapján az (5) bekezdésben foglaltak
szerint kell megállapítani.
(7) Az e rendelet szerint tett sikeres érettségi vizsgát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. §-a szerint
teljesített, teljes értékű, sikeres érettségi vizsgának kell tekinteni.

2. Az egyes vizsgatárgyakra vonatkozó különös rendelkezések
3. §

(1) A Vizsgaszabályzat 45. §-ától és 54. §-ától eltérően a megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget
a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül meg kell állapítani.
(2) Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő
százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a Vizsgaszabályzat 41. § (2) bekezdése szerint szóbeli vizsgát tehet.

2226

(3) A testnevelés vizsgatárgyból szóbeli és gyakorlati vizsgát kell szervezni.
(4) A testnevelés vizsgatárgyból a középszintű gyakorlati vizsga a vizsgáztató tanár mellett a vizsgabizottság
legalább két tagja jelenlétében, a vizsgaidőszak bármely napján – a vizsgázó érettségi vizsgabeosztásának
figyelembevételével – lebonyolítható.
(5) A testnevelés vizsgatárgyból a gyakorlati vizsgarészt az úszás, valamint a küzdősport, önvédelem gyakorlatainak
elhagyásával kell megtartani, az érettségi vizsga értékelése e gyakorlatok figyelmen kívül hagyásával történik.
A gyakorlati vizsga eredményét a többi gyakorlaton nyújtott teljesítmény alapján százalékos formában kell
megállapítani. A teljesítmény százalékban történő kifejezésekor a számítást csak az egész szám megállapításáig
lehet elvégezni, tizedesjegy nem állapítható meg.
(6) A testnevelés vizsgatárgy középszintű gyakorlati vizsgán az úszás vagy küzdősport, önvédelem gyakorlatainak
bemutatásával 10 pont szerezhető, így ennek elhagyásával a maximálisan szerezhető pontszám 90 pont.
(7) A testnevelés vizsgatárgy emelt szintű gyakorlati vizsgán az úszás gyakorlatainak bemutatásával 10 pont,
a küzdősport, önvédelem gyakorlatainak bemutatásával 10 pont szerezhető, így ezek elhagyásával a maximálisan
szerezhető pontszám 80 pont.
(8) Vizuális kultúra vizsgatárgyból tett középszintű vizsga esetén a vizsgázó pontszámát az írásbeli vizsgarész alapján,
gyakorlati vizsgarész nélkül kell megállapítani.

3. Az érettségi vizsgajelentkezésekre vonatkozó különös szabályok
4. §

(1) Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, vagy a Vizsgaszabályzat 2. számú melléklete szerinti
projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni,
vizsgajelentkezését törölni kell.
(2) Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a vizsgadíjköteles vizsgák vonatkozásában 2021. május 3-ig
a honlapján közzéteszi – az (1) bekezdés szerinti törléssel összefüggésben – a vizsgadíj visszatérítésére vonatkozó
részletes tájékoztatót, azzal, hogy a vizsgadíj visszaigénylésének jogvesztő határideje 2021. szeptember 30. napja.

4. Az érettségi vizsga lebonyolítására, az érettségi vizsgával összefüggő ügyviteli tevékenységre
vonatkozó különös szabályok
5. §

(1) Az érettségi vizsga előkészítése, megszervezése, lebonyolítása, a vizsgázók teljesítményének értékelése, valamint
az érettségi vizsgával összefüggő ügyviteli tevékenység során történő kapcsolattartás – e rendelet eltérő
rendelkezése hiányában – elektronikus úton valósul meg.
(2) Az érettségi vizsgák lebonyolítása során figyelemmel kell lenni az egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján
alkalmazandó, a Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott egészségvédelmi intézkedésekre.
(3) Egyazon helyiségben az írásbeli vizsgát tevő vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a 10 főt.
(4) Az írásbeli érettségi vizsga helyszínéül szolgáló köznevelési vagy szakképző intézmény – az érettségi vizsga adott
napi biztonságos lebonyolítása érdekében, szükség esetén – a 2021. május 3. napja és 7. napja közötti időszakban
a tanítási órákat délutáni időszakra átszervezheti.
(5) Az írásbeli vizsga lebonyolítása során a vizsgaszervező intézmény a Vizsgaszabályzat 20. § (6) bekezdése szerinti
óránkénti váltás tekintetében eltérhet.

6. §

(1) Az írásbeli vizsgadolgozat megtekintésének, valamint az észrevétel megtételének szabályait azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy az érettségi jelentkezést fogadó intézmény a dolgozatok megtekintését 2021. május 31-én és
2021. június 1-jén biztosítja.
(2) A megtekintés történhet a vizsgázó által a vizsgadolgozat laponkénti lefényképezésével, vagy – ha annak feltételei
adottak vagy megteremthetők – a vizsgaszervező intézmény a vizsgadolgozatot beszkennelheti, és a vizsgázónak
elektronikus úton is megküldheti. Ha a vizsgázó elektronikus másolatot készített a vizsgadolgozatról, azt követően
a megtekintés helyszínét elhagyja. A vizsgázó az észrevételeit elektronikus úton is megküldheti legkésőbb
2021. június 2-án 16 óráig. Az észrevétel benyújtási határideje jogvesztő.
(3) Az érettségi vizsga iratai elektronikus úton is megküldhetők a vizsgabizottság elnökének.
(4) A Vizsgaszabályzat 42. § (1) bekezdése szerinti záróértekezletet, valamint a Vizsgaszabályzat 44. § (1) bekezdése
szerinti eredményhirdető értekezletet a vizsgaeredmények adminisztrációs feladatainak befejezése után, legkésőbb
a vizsgaeredményeknek a központi nyilvántartásba való elküldése napján kell megtartani.
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(5) Az e rendelet szerint megszervezett közép- és emelt szintű érettségi vizsgák időpontjairól, valamint a vizsgák
helyszínéről – a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében megjelenített adatok alapján –
a vizsgajelentkezést fogadó intézmény értesíti a vizsgázót.
(6) A Vizsgaszabályzat 50. § (7) bekezdése szerinti jelentés központi nyilvántartásba történő elküldésének határideje
2021. június 28. napja.

5. Záró rendelkezések
7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 8. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
(3) A 9. § és a 10. § 2021. április 19-én lép hatályba.

8. §

(1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény
hatályvesztéséig meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti.

9. §

A köznevelési intézményekben és a szakképző intézményekben rendes oktatásra történő visszatérésről és
óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetésről szóló 145/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 1. §-a következő
szöveggel lép hatályba:
„1. § (1) A köznevelési és a szakképző intézmények 9. és magasabb évfolyamai kivételével a köznevelési és
a szakképző intézmények rendes munkarendben működnek.
(2) A köznevelési és a szakképző intézmények 9. és magasabb évfolyamai 2021. május 9. napjáig tantermen kívüli,
digitális munkarendben működnek.
(3) A köznevelési és a szakképző intézmények 9. és magasabb évfolyamai 2021. május 10. napjától rendes
munkarendben működnek.
(4) Az óvodákban a 2021. március 8-ával elrendelt rendkívüli szünet megszüntetésre kerül.
(5) A köznevelési és szakképző intézmények működése kapcsán a kormányzati intézkedések végrehajtásáról
a köznevelésért, valamint a szakképzésért felelős miniszter határozatban rendelkezik.”

10. §

Hatályát veszti a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről szóló 111/2021. (III. 6.)
Korm. rendelet.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 168/2021. (IV. 9.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a felsőoktatás területén megkötött
Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről

1. §

A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között
a felsőoktatás területén megkötött Együttműködési Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező
hatályának elismerésére.

2. §

A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. §

(1) A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.
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4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § és a 3. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet a Megállapodás 8. cikkében meghatározott időpontban
lép hatályba.
(3) A Megállapodás, a 2. § és 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 innovációért és technológiáért felelős miniszter
gondoskodik.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 168/2021. (IV. 9.) Korm. rendelethez
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS AZ OMÁNI SZULTÁNSÁG KORMÁNYA KÖZÖTT
A FELSŐOKTATÁS TERÜLETÉN
A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya közötti kiváló kapcsolatokból adódóan, mindkét
ország arra vonatkozó kívánsága szerint, hogy elősegítsék és fejlesszék a köztük lévő együttműködést a felsőoktatás
területén a kölcsönös előny elve alapján, továbbá a magyar és az ománi fél között tartott egyeztetések fényében,
Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya (a továbbiakban külön a „fél” és együtt a „felek”),
az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk
A felek az alábbi területeken ösztönzik az együttműködést:
1)
Könyvek, publikációk, brosúrák, dokumentumok, szoftverek, filmek, valamint a felsőoktatáshoz kötődő
források felek közötti cseréje.
2)
Elismert felsőoktatási intézmények közötti bilaterális programok támogatása.
3)
Helyi és nemzetközi tudományos konferenciákon, valamint oktatási és tudományos műhelyeken való
részvétel mindkét országban, illetve információcsere ezen események kapcsán elegendő idővel a kezdetük
előtt.
4)
A magyar és az arab nyelv tanulásának és tanításának támogatása, előmozdítása, illetve azon feltételek
elősegítése, amelyek lehetővé teszik mindkét ország állampolgárai számára, hogy megismerkedjenek a másik
ország nyelvével.
5)
Kutatási együttműködés és szakértelem cseréjének elősegítése a tudomány, tudás és modern technológiák
mindkét fél kölcsönös érdekébe tartozó különböző területein.
6)
Információcsere mindkét fél akkreditációs rendszerére és oktatási bizonyítványainak elismerésére
vonatkozóan a két ország által követett szabályozások szerint.
7)
Azon lehetőségnek a vizsgálata, hogy meghívják a másik felet a kormányzati oktatási mobilitási
programjukban való részvételre a két ország elismerési és akkreditációs szabályaival összhangban.

2. cikk
A felek ösztönzik a tanfolyamok, tudományos kutatások cseréjét és felsőoktatási tisztviselők, egyetemi
alkalmazottak, ekvivalencia- és minőségbiztosítási szakértők, kutatók és felsőoktatási intézmények hallgatói
látogatását kölcsönös érdeklődésbe tartozó programok keretében.

3. cikk
1)

Jelen megállapodás második cikkében említett delegációk tekintetében a küldő fél az útiköltségeket,
míg a fogadó fél a tartózkodási költségeket fedezi mindkét országban hatályban lévő törvényeknek és
szabályozásoknak megfelelően.
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2)

Ha bármelyik fél jelen megállapodás második cikkében említett módon látogatást kíván tenni, a küldő
fél a látogatás előtt legalább egy hónappal diplomáciai csatornákon keresztül tájékoztatja a fogadó felet
a látogatást érintő minden szükséges információról, beleértve a küldöttek listáját és a látogatás célját.

4. cikk
Jelen megállapodás nem befolyásolja a két ország közötti bilaterális megállapodásokból származó
kötelezettségeket.

5. cikk
1)
2)

Jelen megállapodást a felek a mindkét országban hatályban lévő törvényeknek és szabályozásoknak
megfelelően implementálják.
Jelen megállapodás Magyarország Európai Uniós tagságából származó kötelezettségeit nem befolyásolja.
Következésképpen jelen megállapodás cikkei nem értelmezhetők olyan módon, amely érvényteleníti,
módosítja vagy bármely más hatással van Magyarország – különösen az Európai Unió alapszerződéseiből,
valamint az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogalkotásából származó – kötelezettségeire.

6. cikk
Jelen megállapodás értelmezéséből vagy végrehajtásából eredő vita békés úton, a Felek közötti diplomáciai
csatornákon keresztüli konzultációval rendezendő.

7. cikk
A felek a jelen megállapodást módosíthatják a nyolcadik cikkben megjelölt eljárások szerint hatályba lépő előírások
alapján.

8. cikk
Jelen megállapodás harminc (30) nappal a felek általi megerősítésről szóló okirat letétbe helyezését követően
lép hatályba.

9. cikk
Bármelyik fél bármikor felmondhatja a jelen megállapodást oly módon, hogy a másik felet legalább (hat) 6 hónappal
a felmondás előtt diplomáciai csatornákon keresztül írásban értesíti felmondási szándékáról.
Jelen Együttműködési Megállapodást Maszkatban 2021. február 8. napján, ami megfelel a hidzsra szerinti 1442. év
Dzsumáda Al-Akhíra hó 26. napjának írták alá két-két eredeti példányban magyar, arab és angol nyelven. Mindegyik
szöveg egyaránt hiteles, értelmezésbeli eltérései esetén az angol verzió az irányadó.
Magyarország Kormánya nevében

Ománi Szultánság Kormánya nevében

2. melléklet a 168/2021. (IV. 9.) Korm. rendelethez
COOPERATION AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN
IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION
Stemming from the distinguished relations between the Government of Hungary and the Government of
the Sultanate of Oman, and the desire of both countries to promote and develop cooperation between them in
the field of higher education on the basis of reciprocal benefit, and in light of the discussions held between
the Hungarian and the Omani sides, the Government of Hungary and the Government of the Sultanate of Oman
(hereinafter referred to each as the “party” and together as the “parties”), have agreed to the following:
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Article 1
The parties shall encourage cooperation in the following fields:
1)
Exchanging books, publications, brochures, documents, software, films, and sources related to higher
education between the parties.
2)
Promoting bilateral programs between recognised higher education institutions.
3)
Participating in local and international scientific conferences, and educational and science workshops
in both countries, and exchanging information concerning such events before sufficient time from their
commencement.
4)
Supporting and facilitating the study and teaching of the Hungarian and Arabic languages and promoting
conditions allowing the citizens of both countries to acquaint themselves with the language of the other
country.
5)
Promoting research cooperation and the exchange of expertise in the various fields of science, knowledge,
and modern technology of mutual interest to both parties.
6)
Exchanging information about the accreditation system and the recognition of education certificates of both
parties according to the regulations followed in both countries.
7)
Examining the possibility of inviting the other party to participate in their governmental educational mobility
programs, in accordance with the regulations of recognition and accreditation followed in both countries.

Article 2
The parties shall encourage the exchange of training courses, scientific research and visits between higher
education officials, academic staff, equivalence and quality assurance experts, and researchers and students in
higher education institutions, in programs of mutual interest.

Article 3
1)

2)

The delegating party shall bear return travel expenses, while the receiving party shall bear
the accommodation expenses of the delegations referred to in article 2 of this agreement, in accordance with
the laws and regulations in force in both countries.
If either party wishes to carry out a visit as referred to in article 2 of this agreement, the delegating party
will give at least 1 (one) month prior notice informing the receiving party through diplomatic channels of all
the necessary information regarding the visit, including the list of delegates and the visit objectives.

Article 4
This agreement does not prejudice obligations arising out of bilateral agreements concluded between both
countries.

Article 5
1)
2)

The parties shall implement this agreement in accordance with the laws and regulations in force in both
countries.
Commitments stemming from Hungary’s membership in the European Union is not affected by this
agreement. As a consequence, provisions of this agreement must not be interpreted in a way that would
annul, amend, or have any other effect on Hungary’s commitments originating especially from the treaties
forming the basis of the European Union, as well as on commitments originating from the primary and
secondary legislation of the European Union.

Article 6
The parties shall amicably settle any disputes arising out of the implementation or interpretation of the provisions
of this agreement by consultation through diplomatic channels.

Article 7
The parties may amend this agreement by the conclusion of protocols that enter into force in accordance with
the procedures set out in article 8.
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Article 8
This agreement enters into force after thirty (30) days from the date of the exchange of instruments of ratification by
the parties.

Article 9
Either party may terminate this agreement at any time by notifying the other party (six) 6 months earlier at least in
writing through diplomatic channels of its intention to terminate.
This agreement was signed in Muscat on the 8th February 2021 corresponding to 26 Jumada Al-Akhirah 1442 H
in two originals in the Hungarian, Arabic and English languages, all the texts being equally authentic, and in case of
any discrepancy, the English text will prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF HUNGARY

FOR THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN
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A Kormány 169/2021. (IV. 9.) Korm. rendelete
a Stratégiai Légiszállítási Képességről szóló többoldalú Egyetértési Megállapodás második módosításáról
szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. §

A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Stratégiai Légiszállítási Képességről szóló többoldalú Egyetértési
Megállapodás második módosításáról szóló 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. §

A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Megállapodáshoz nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat)
megtételére.

5. §

A Kormány a Nyilatkozatot e rendelettel kihirdeti.

6. §

(1) A Nyilatkozat hivatalos magyar nyelvű fordítását a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A Nyilatkozat hiteles angol nyelvű szövegét a 4. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. §, a 3. §, az 5. §, a 6. §, a 9. §, valamint az 1–4. melléklet a Megállapodás „ALÁÍRÁS ÉS HATÁLYBALÉPÉS” című
bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A Megállapodás, illetve a 2. §, a 3. §, az 5. §, a 6. §, a 9. §, valamint az 1–4. melléklet hatálybalépésének naptári napját
a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett
közleményével állapítja meg.

8. §

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a honvédelemért felelős miniszter gondoskodik.

9. §

Hatályát veszti a Stratégiai Légiszállítási Képességről szóló többoldalú Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről szóló
93/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 169/2021. (IV. 9.) Korm. rendelethez
MÁSODIK MÓDOSÍTÁS
A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG VÉDELMI MINISZTÉRIUMA,
AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG VÉDELMI MINISZTÉRIUMA,
A FINN KÖZTÁRSASÁG VÉDELMI MINISZTÉRIUMA,
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA,
A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG NEMZETVÉDELMI MINISZTÉRIUMA,
A HOLLAND KIRÁLYSÁG VÉDELMI MINISZTERE,
A NORVÉG KIRÁLYSÁG VÉDELMI MINISZTÉRIUMA,
A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG NEMZETVÉDELMI MINISZTERE,
ROMÁNIA KORMÁNYA,
A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG VÉDELMI MINISZTÉRIUMA,
A SVÉD KIRÁLYSÁG KORMÁNYA,
VALAMINT AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK VÉDELMI MINISZTÉRIUMA
KÖZÖTTI,
A STRATÉGIAI LÉGISZÁLLÍTÁSI KÉPESSÉGR L
SZÓLÓ
EGYETÉRTÉSI MEGÁLLAPODÁSHOZ
BEVEZETÉS
A Bolgár Köztársaság Védelmi Minisztériuma, az Észt Köztársaság Védelmi Minisztériuma, a Finn Köztársaság
Védelmi Minisztériuma, a Magyarország Kormánya, a Litván Köztársaság Védelmi Minisztériuma, a Holland
Királyság Védelmi Minisztériuma, a Norvég Királyság Védelmi Minisztériuma, a Lengyel Köztársaság Védelmi
Minisztériuma, Románia Kormánya, a Szlovén Köztársaság Védelmi Minisztériuma, a Svéd Királyság Kormánya,
az Amerikai Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma, (a továbbiakban: a „Résztvev k”)
Figyelembe véve a Bolgár Köztársaság Védelmi Minisztériuma, az Észt Köztársaság Védelmi Minisztériuma, a
Finn Köztársaság Védelmi Minisztériuma, a Magyar Köztársaság Kormánya, a Litván Köztársaság Védelmi
Minisztériuma, a Holland Királyság Védelmi Minisztériuma, a Norvég Királyság Védelmi Minisztériuma, a Lengyel
Köztársaság Védelmi Minisztériuma, Románia Kormánya, a Szlovén Köztársaság Védelmi Minisztériuma, a Svéd
Királyság Kormánya, az Amerikai Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma közötti, a Stratégiai Légiszállításról
szóló Egyetértési Megállapodást, amely 2008. szeptember 23-án lépett hatályba, és 2011. október 13-án került
módosításra (továbbiakban: „SAC MOU”);
Ezen Második Módosítás módosítja és újrafogalmazza a SAC MOU teljes egészét, és hatálybalépésekor úgy
tekintend , hogy a SAC MOU ezen Második Módosításának hatálybalépésével a SAC MOU teljes egészében
hatályát veszti és ezen Második Módosítás teljes egészében annak helyébe lép.
Elhatározva, hogy a SAC MOU-t úgy kell módosítani és újrafogalmazni, hogy tükrözze a Résztvev k szándékait
és a NATO ügynökségi reformból következ szervezeti változásokat;
A SAC MOU 30. Fejezetével (Módosítás, Felmondás és Megszüntetés) összhangban;
Elhatározzák a SAC MOU módosítását a következ képpen:
EGYETÉRTÉSI MEGÁLLAPODÁS (MOU)
A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG VÉDELMI MINISZTÉRIUMA,
AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG VÉDELMI MINISZTÉRIUMA,
A FINN KÖZTÁRSASÁG VÉDELMI MINISZTÉRIUMA,
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA,
A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG NEMZETVÉDELMI MINISZTÉRIUMA,
A HOLLAND KIRÁLYSÁG VÉDELMI MINISZTERE,
A NORVÉG KIRÁLYSÁG VÉDELMI MINISZTÉRIUMA,
A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG NEMZETVÉDELMI MINISZTERE,
ROMÁNIA KORMÁNYA,
A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG VÉDELMI MINISZTÉRIUMA,
A SVÉD KIRÁLYSÁG KORMÁNYA,
VALAMINT
AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK VÉDELMI MINISZTÉRIUMA
KÖZÖTT
A STRATÉGIAI LÉGISZÁLLÍTÁSI KÉPESSÉGR L (SAC)
TARTALOMJEGYZÉK
TARTALOMJEGYZÉK
EL SZÓ
I. RÉSZ: EL ZETES ÜGYEK
1. Fejezet Bevezetés
2. Fejezet Rövidítések és Definíciók
3. Fejezet Célkit zések és Tárgy
4. Fejezet A SAC Program Szervezete és Vezetése
II. RÉSZ: NAMP ÉS NAM PO TEVÉKENYSÉGEK
5. Fejezet Svédország és Finnország helyzete a NAMP-ban
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6. Fejezet A NATO Légiszállítást Kezel Program (NAMP) Szervezete és Irányítása
7. Fejezet Beszerzés és Tulajdonjog
8. Fejezet Pénzügyi Alapelvek és Eljárások
9. Fejezet Szerz dések
10. Fejezet Harmadik Fél Részére Történ Értékesítések és Átadások
11. Fejezet Felszerelés és Anyagok Átadása
12. Fejezet A NAMP Felel ssége és Kárigények
III. RÉSZ: ÜZEMELTETÉS
13. Fejezet Bevezetés
14. Fejezet A C-17 Repül gépek Felségjel Nemzete
15. Fejezet A Nehéz Légiszállító Ezred Felépítése
16. Fejezet Vezetés és Irányítás
17. Fejezet M veletek
18. Fejezet Logisztikai Támogatás
19. Fejezet A Nehéz Légiszállító Ezred Jogállása
20. Fejezet Üzemeltetési Felel sség és Kárigények
21. Fejezet Pénzügyi Alapelvek és Eljárások a Nehéz Légiszállító Ezred részére
22. Fejezet Konfiguráció Kezelés
IV. RÉSZ: ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
23. Fejezet Információk közreadása és felhasználása
24. Fejezet Létesítmény Látogatások
25. Fejezet Biztonsági Intézkedések
26. Fejezet Ellen rzött Nem Min sített Információ
27. Fejezet További Résztvev k Csatlakozása és a Közzétett Repülési Órák Módosítása
28. Fejezet Vámok, Adók és Hasonló Díjak
29. Fejezet Vitás Ügyek Rendezése
30. Fejezet Módosítás, Felmondás és Megszüntetés
31. Fejezet Záró Rendelkezések
32. Fejezet Ipari Részvétel
33. Fejezet Hatálybalépés Dátuma és Id tartama
34. Fejezet Nyelv, Példányok és Aláírás
A. MELLÉKLET SAC PROGRAM TÖRTÉNET
B. MELLÉKLET PÉNZÜGYEK
1. Táblázat (Beszerzési költségvetés költségmegosztása)
2. Táblázat (M ködési költségvetés költségmegosztása)
3. Táblázat (Költségmegosztás kategóriánként)
Aláírás és Hatálybalépés
EL SZÓ
A SAC MOU négy részre tagolódik. Az I. Rész (EL ZETES ÜGYEK) bemutatja a programot, el írja a teljes
program célkit zéseit és tárgyát, leírja a program szervezeti és vezetési struktúráit, valamint ezen SAC MOU
egészében alkalmazandó kifejezések és rövidítések jegyzékét. A II. Rész (NAMP és NAM PO
TEVÉKENYSÉGEK) el írja azokat az egyedi feltételeket és kikötéseket, melyek alapján a Résztvev k részt
vesznek a NATO Légiszállítást Kezel Programban (NAMP), a beszerzésben, a kiképzésben, a logisztikai
támogatásban és infrastruktúrában. Ezenfelül, a III. Rész (ÜZEMELTETÉS) írja el azon egyedi feltételeket és
kikötéseket, amelyek szerint a Résztvev k üzemeltetik a II. Rész (NAMP és NAM PO TEVÉKENYSÉGEK)
alapján beszerzésre került C-17 repül gépeket, ideértve a SAC Irányító Tanácsába (Steering Board, SB)
delegálásra kerül tagokat, illetve irányítják a nemzetek m veleti egységének, a Nehéz Légiszállító Ezred (Heavy
Airlift Wing, HAW) parancsnokát is. A Résztvev k célja a III. Részt (ÜZEMELTETÉS) a NATO Támogatási és
Beszerzési Szervezet (NSPO) Alapokmányától függetlenül értelmezni, ahogy ezt az Alapokmány lehet vé is
teszi. A IV. Rész (ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK) alapozza meg a Stratégiai Légiszállítási Képesség (SAC) Program
során alkalmazandó általános feltételeket és kikötéseket.
Ezen SAC MOU célja egy korszer NATO ügynökség létrehozása és megfelel jogokkal történ felruházása a
NAMP tulajdonában lév stratégiai légiszállítási képesség beszerzésére és ezen képességnek egy többnemzeti
katonai szervezetként történ hatékony és eredményes m ködtetésére a Résztvev k által támasztott
követelmények biztonságos, megbízható és a lehet legalacsonyabb költségen történ kielégítése érdekében.
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I. RÉSZ
EL ZETES ÜGYEK
1. Fejezet
Bevezetés
A Bolgár Köztársaság Védelmi Minisztériuma, az Észt Köztársaság Védelmi Minisztériuma, a Finn Köztársaság
Védelmi Minisztériuma, Magyarország Kormánya, a Litván Köztársaság Védelmi Minisztériuma, a Holland
Királyság Védelmi Minisztériuma, a Norvég Királyság Védelmi Minisztériuma, a Lengyel Köztársaság Védelmi
Minisztériuma, Románia Kormánya, a Szlovén Köztársaság Védelmi Minisztériuma, a Svéd Királyság Kormánya
és az Amerikai Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma, (a továbbiakban: a „Résztvev k”)
Felidézve a 2006. szeptember 12-én kiadott „Stratégiai Légiszállítási Kezdeményezés Szándéknyilatkozatát”;
Felismerve a C-17 repül gépekb l álló stratégiai légiszállítási képesség igényét a Résztvev k nemzeti
követelményeinek kielégítésére, ideértve az Észak-atlanti Szerz dés Szervezete (NATO) és a többnemzeti
kötelezettségvállalások érdekében történ követelményeket is;
Tudomásul véve, hogy a jelen Stratégiai Légiszállítási Képesség Egyetértési Megállapodás (SAC MOU)
hatályon kívül helyezi és magában foglalja a C-17 repül gépek beszerzésére vonatkozó valamennyi korábbi
megbeszélést és/vagy rendelkezést, kivéve a NATO Légiszállítást Kezel Szervezet (NAMO) Alapokmányát;
Tudomásul véve, hogy a SAC Programban folyó tevékenységek tiszteletben tartják a Résztvev k nemzeti
politikáját, beleértve biztonságpolitikájukat és a nemzetközi szövetségekben történ tagságukat is;
Tudomásul véve az Észak-atlanti Tanácsnak (North Atlantic Council, NAC) a NATO Légiszállítást Kezel
Szervezet (NAMO) Alapokmányát jóváhagyó döntését 2007. június 20-án (SG (2007) 0419);
Tudomásul véve a Miniszterek Politikai Nyilatkozatát (SG (2007) 0419) NAMO létrehozásakor), illetve
Finnország és Svédország részvételének jóváhagyását, miután a NAC elfogadta a NAMO Alapokmányát;
Tudomásul véve, hogy a NAMO-t, mint a NATO korábbi alárendelt szervezetét azért hozták létre, hogy a
Résztvev k által jóváhagyott beszerzés érdekében szállító repül gépek beszerzését, kezelését és támogatását
valósítsa meg;
Figyelembe véve a NATO ügynökségi reformot és a NATO Támogatási Szervezet Alapokmányának
jóváhagyását a NAC által 2012. június 19-én (C-M(2012)0047), amelyet a NATO Támogatási és Beszerzési
Szervezet Alapokmánya váltott fel a NAC 2015. március 10-i jóváhagyásával (C-M(2015)0012) (NSPO
Alapokmány), amely szerint a NAMO minden joga és kötelezettsége az NSPO-ra szállt át 2012. július 1-jével,
amit a NATO keretén belül a NAC hozott létre a NATO alárendelt szervezeteként az Észak-atlanti Szerz dés
9. cikke alapján, és az Észak-atlanti Szerz dés Szervezete, a nemzeti képvisel k és a nemzetközi titkárság
jogállásáról szóló, Ottawában 1951. szeptember 20-án aláírt Megállapodás keretein belül;
Tudomásul véve, hogy a korábbi NAMO az NSPO integráns része, és az NSPO Alapokmánnyal összhangban, a
NAMO összes jogát és kötelezettségét a NATO Légiszállítást Kezel Programra (NAMP) ruházták;
Tudomásul véve, hogy a NAMO korábbi végrehajtó testülete, a NATO Légiszállítást Kezel Ügynökség (NAMA)
a NATO Támogatási Ügynökség (NSPA), az NSPO végrehajtó testületének integráns részévé vált, és most, mint
a NATO Légiszállítást Kezel Program Iroda m ködik (NAM PO);
Elismerve, hogy az NSPO Alapokmány alapján a NAMP a tulajdonosa, valamint minden felel sség és jog alanya
a NAMO-tól a NAMP-ra szállt vagyontárgyak tekintetében;
Tekintettel
az Észak-atlanti Szerz dés Szervezete, a nemzeti képvisel k és a nemzetközi titkárság jogállásáról szóló
Megállapodásra, amely Ottawában 1951. szeptember 20-án került aláírásra (a továbbiakban: Ottawai
Megállapodás);
az Észak-atlanti Szerz dés tagállamai között fegyveres er ik jogállásáról 1951. június 19-én Londonban aláírt
Megállapodás (NATO SOFA) rendelkezéseire;
az Észak-atlanti Szerz dés részes államai és a „Békepartnerség” más résztvev államai közötti, fegyveres er ik
jogállásáról 1995. június 19-én Brüsszelben aláírt Megállapodásra (PfP SOFA);
az Észak-atlanti Szerz dés részes államai és a „Békepartnerség” más résztvev államai közötti, fegyveres er ik
jogállásáról 1995. június 19-én Brüsszelben aláírt Megállapodás Kiegészít Jegyz könyvére (PfP SOFA
Kiegészít Jegyz könyve);
az Észak-atlanti Szerz dés részes államai és a „Békepartnerség” más résztvev államai közötti, fegyveres er ik
jogállásáról szóló 1995. június 19-én Brüsszelben aláírt Megállapodásra további Kiegészít Jegyz könyvére
(PfP SOFA További Kiegészít Jegyz könyve);
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Észak-atlanti Szerz dés Szervezete közötti, a NATO Légiszállítást
Kezel Szervezetnek a Magyar Köztársaság területén való településér l és m ködésér l szóló, 2008. május 26-án
aláírt Megállapodásra (Befogadó Nemzeti Megállapodás);
a NATO Támogatási és Beszerzési Szervezet (NSPO) és Magyarország Honvédelmi Minisztériuma közötti, a
NATO Támogatási és Beszerzési Ügynökség / NATO Légiszállítást Kezel Program Iroda és a Nehéz Légiszállító
Ezred magyarországi befogadásával kapcsolatos szolgáltatásokról szóló, 2020. március 6-án aláírt
Megállapodásra (Bázis Megállapodás); és
Elhatározva a jelen SAC MOU megkötését, a Résztvev k jelen SAC MOU szerint fenntartják elkötelezettségüket
a SAC Programjában és üzemeltetik a C-17 repül gépeket;
A következ egyetértésre jutottak:
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2. Fejezet
Rövidítések és Meghatározások
Rövidítések:
ADCON: Adminisztratív Irányítás
AIF: Légi Esemény Alap
AMP: Légiszállítást Kezel Program
ASB: Ügynökségi Felügyeleti Testület
BY: Bázisév
BOD: Igazgatótanács
CM: Konfiguráció Kezelés
CONOPS: Hadm veleti Elgondolás
CONSUP: Támogatási Elgondolás
DSA: Kijelölt Biztonsági Hatóság
DCS: Közvetlen Kereskedelmi Értékesítés
U.S. DoD: Az Amerikai Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma
FMPD: Pénzügyi Gazdálkodási Eljárások Okmánya (vagy NFRP)
FMS: Külföldi Katonai Eladások
FULLCOM: Teljes Irányítás
FOC: Teljes M veleti Képesség
GM: Vezérigazgató
HAW: Nehéz Légiszállító Ezred
HAW/CC: Nehéz Légiszállító Ezred parancsnoka
HNA: Befogadó Nemzeti Megállapodás
IBAN: NATO Auditorok Nemzetközi Tanácsa
IOC: Kezdeti M veleti Képesség
IPR: Szellemi Tulajdonokhoz F z d Jogok
LOA: Ajánlat/Ajánlat elfogadó levél
MOA: Egyetértési Megállapodás
MOB: F M veleti Bázis
MOU: Egyezmény
NAA: Nemzeti Légügyi Hatóság
NAC: Észak-atlanti Tanács
NAMP: NATO Légiszállítást Kezel Program
NAM PO: NATO Légiszállítást Kezel Program Iroda
NAM PB: NATO Légiszállítást Kezel Program Testület
NAM PM: NATO Légiszállítást Kezel Program Menedzser
NAMO: NATO Légiszállítást Kezel Szervezet
NATO: Észak-atlanti Szerz dés Szervezete
NATO SOFA: NATO Fegyveres Er k Jogállásáról Szóló Egyezmény
NFRP: NAMP Pénzügyi Szabályok és Eljárások
NPLO: NATO Termelési és Logisztikai Szervezet
NSA: Nemzeti Biztonsági Hatóság
NSPA: NATO Támogatási és Beszerzési Ügynökség
NSPO: NATO Támogatási és Beszerzési Szervezet
OPCOM: M veleti Vezetés
OPCON: Hadm velet Irányítás
PfP: Partnerség a Békéért
PIC: Légijárm Parancsnoka
PSI: Program Biztonsági Utasítás
SAC: Stratégiai Légiszállítási Képesség
SB: Irányító Tanács
SCG: Biztonsági Min sítési Útmutató
SNR: Rangid s Nemzeti Képvisel
SOP: Állandó M ködési Eljárások
TCTO: Határid Betartási M szaki Rendelvény
TOR: Hatásköri Jegyzék
TY: Aktuális Év
USAF: USA Légier
USD: USA Dollár
Meghatározások:
Beszerzési Szegmens:
A SAC Program szegmense, amely magába foglalja a kezdeti beruházással kapcsolatos valamennyi költséget.
A kezdeti beruházás magába foglalja három C-17 repül gép, a kapcsolódó berendezések, az induló tartalék
alkatrészek, támogató berendezések beszerzését, valamint a légiszállítási képesség létrehozásával kapcsolatos
költségeket a F M veleti Bázison (MOB).
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Adminisztratív Irányítás (ADCON):
Irányítás vagy joghatóság gyakorlása egy alárendelt vagy más szervezet felett az adminisztráció és a támogatás
vonatkozásában, beleértve szolgáltató er k szervezetét, az er források és eszközök ellen rzését, a személyi
er forrás-gazdálkodást, az egység logisztikáját, az egyéni és az egység szint kiképzéseket, a készenléti,
mozgósítási, leszerelési, fegyelmi, illetve egyéb ügyeket is, amelyek nem tartoznak az alárendelt vagy más
szervezetek hadm veleti feladatai közé.
Légi Esemény Alap (AIF):
Vészhelyzeti légi eseményekkel összefügg beszerzésre szolgáló hitelek.
Vagyontárgyak:
Bármely er forrás, eszköz, felszerelés, vagy ellátmány, amely a SAC Program általi felhasználásra rendelkezésre
áll a C-17 repül gépek beszerzésével, üzemeltetésével vagy támogatásával kapcsolatban.
Háttérinformáció:
Nem a jelen SAC MOU végrehajtásával kapcsolatosan létrehozott információ.
Bázisév (BY):
Az egyes Résztvev k SAC Programhoz való hozzájárulására megállapított esztend , miel tt gazdasági
ármódosításra és az infláció érvényesítésére sor kerülne. A bázisév index száma 1,000.
Megalapozási Költség:
A MOB el készítésével kapcsolatos költség
Min sített Információ:
Hivatalos információ, amely nemzetbiztonsági érdekekb l védelmet igényel, és amelyet min sítési besorolás
alkalmazásával megjelöltek. Ez az információ lehet szóbeli, vizuális, mágneses, elektronikus vagy dokumentum
formátumú, avagy anyag, eszköz vagy technológia formáját is öltheti.
Bizottság vagy Munkacsoport:
A Résztvev k képvisel ib l és/vagy nemzeti szakért kb l alakított csoport, amelyet a NATO Légiszállítást Kezel
program testület (NAM PB) vagy a SAC Irányító testület (SAC SB) hoz létre. A Bizottságok és Munkacsoportok
tanácsot adnak és segítik a NAM PB vagy a SAC SB feladatellátását, javaslatokat tesznek számukra, amelyeket
a NAM PB és/vagy SAC SB figyelembe vesz döntései meghozatalánál.
Szerz dés:
Valamely kölcsönösen kötelez jogi kapcsolat a nemzeti jogszabályok alapján, amely a Beszállítót szállításra,
vagy szolgáltatás nyújtására kötelezi, illetve a NAM PO számára fizetési kötelezettséget ír el .
Szerz dés Könyvvizsgálati Ellen rzése:
A körültekint szerz déskötés elérését segít eljárás azáltal, hogy a beszerzéssel megbízottakat pénzügyi
információkkal látják el, amelyek körébe tartoznak a szerz déses ügyekre vonatkozó árarányok és lényeges
tényez k, illetve értesülések. Ezen körbe tartozik még a könyvviteli és finanszírozási ügyekben adott tanácsok,
amelyek a tárgyalásokat, a szerz dés odaítélését, lebonyolítását, az árak megváltoztatását és elszámolását
segíthetik.
Szerz déskötés:
Szerz dés útján történ felszerelés és szolgáltatás beszerzések a Résztvev k kormányszervein kívüli körb l.
A szerz dés megkötése magába foglalja az igényelt felszerelések és szolgáltatások meghatározását (de nem
definiálását), az ajánlatkérést és a források kiválasztását, a szerz dések el készítését és odaítélését, illetve a
szerz dés lebonyolításának valamennyi fázisát.
Szerz désköt Ügynökség:
A NAM PO, a NAM PB által felhatalmazva és az NSPA által delegált jogkörben, összhangban az NSPO
Alapokmánnyal, vagy más jogi személy, melynek jogosultsága van szerz dések megkötésére, lebonyolítására
vagy felmondására.
Beszállító:
Valamely jogi személy, amely szerz dést nyert egy Szerz désköt Ügynökségt l.
Beszállítókat Támogató Személyi Állomány:
Külön megnevezett személyek, akik támogatói szerz dés alapján adminisztrációs, vezet i, tudományos vagy
m szaki támogató szolgáltatást nyújtanak a Résztvev knek, a NAM PO-nak, vagy a HAW-nak. Ez a szerz dés
megtiltja ezen személyek számára a Szerz dés alapján rendelkezésükre bocsátott információknak a jelen
SAC MOU által engedélyezett célokon kívüli egyéb felhasználását.
Ellen rzött Nem Min sített Információ:
Nem Min sített információ, amelyhez hozzáférési, illetve elosztási korlátozásokat alkalmaztak a vonatkozó
nemzeti jogszabályokkal vagy rendelkezésekkel összhangban. Ide tartozhatnak azok az információk is, amelyek,
min sítését megszüntették ugyan, de fennmaradt az ellen rzésük.
Költségplafon:
Az a maximális összeg, amely a Költségvetési Tervszám fölé a jelen SAC MOU el zetes módosítása nélkül
a SAC Program Költsége mehet.
Költségvetési Tervszám:
A teljes költségek jóváhagyott tervszáma, amely tartalmazza a SAC Program Pénzbeni Költségeit és
a Nem-pénzbeni Költségeit is.
Védelmi Célok:
Bármely Résztvev fegyveres ereje által végzett, vagy számukra, a világ bármely részén történ felhasználásra
való gyártás vagy más használat.
U.S. DoD Indexek:
Az USA Védelmi Minisztériuma által évenként közzétett index-szám az infláció hatásainak számszer sítésére.
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Berendezés és Anyag:
Bármely anyag, berendezés, végtermék, alrendszer, alkotóelem, célszerszám vagy mér berendezés, amelyet
a SAC Program általi felhasználásra közösen szereztek be, vagy biztosítottak.
Pénzbeni Költség:
Pénzbeni hozzájárulással finanszírozott SAC Program költség.
Pénzügyi Gazdálkodási Eljárások Okmánya:
Azon pénzügyi gazdálkodási eljárások, amelyeket a Résztvev k a SAC Program pénzügyi vonatkozású ügyeinek
végrehajtására alkalmaznak, nevezik még NAMP Pénzügyi Szabályok és Eljárások (NFRP) is.
(FMPD): Állandó költségek:
Olyan költség, amely rövidtávon nem változik az el állított mennyiségekkel.
Felségjel Nemzete:
Magyarország
Repülési Órák:
Az a számvetési egység, amely a C-17 repül gépek használatát jeleníti meg és a SAC MOU szerinti költségek
megosztásának alapjául szolgál. Az egy repülésre felszámított Repülési Órák magukban foglalják azt az id t,
amelyet a repül gép a felszállástól a leszállásig a leveg ben tölt, plusz öt (5) percet hozzáadva a végs
leszálláshoz a teljes földi kiszolgálás költségek és karbantartási követelmények beszámítása érdekében.
El tér Információ:
A jelen SAC MOU végrehajtása során létrehozott információk.
Teljes Vezetés (FULLCOM):
Egy parancsnok katonai jogköre és felel ssége parancsok kiadására az alárendelteknek. A katonai m veletek
minden területét lefedi és kizárólag a nemzeti szolgálatoknál létezik.
Teljes M veleti Képesség (FOC):
A HAW/CC jelenti be a Teljes Hadm veleti (FOC) képesség elérését, ha az egység a jelen SAC MOU, illetve
a Hadm veleti Elgondolások (CONOPS) részeként kijelölt küldetések teljes spektrumában képes feladatvégrehajtásra. A FOC feltételezi a harmadik C-17 repül gép, illetve az egység fenntartásához szükséges összes
támogató infrastruktúra és tartalék alkatrész leszállítását.
Nehéz Légiszállító Ezred (HAW):
A jelen SAC MOU alapján létrehozott többnemzetiség katonai egység, amely végzi a C-17 m veleteket a SAC
Résztvev inek a légi mozgékonyságra vonatkozó követelményei érdekében.
Fogadó Nemzet:
Magyarország
Információ:
Olyan ismeret, amely bármely módon kommunikálható, és a jelen SAC MOU alapján adtak át, hoztak létre, vagy
használtak fel, függetlenül annak formájától, vagy típusától, beleértve, de nem korlátozva, a tudományos,
a m szaki, az üzleti vagy a pénzügyi természet információkat is, valamint beleértve a fényképeket, jelentéseket,
kézikönyveket, fenyegetettségi adatokat, kísérleti adatokat, vizsgálati adatokat, terveket, m szaki leírásokat,
eljárásokat, módszereket, találmányokat, rajzokat, m szaki írásokat, hangfelvételeket, képi megjelenítéseket és
egyéb grafikus megjelenítéseket, akár mágnesszalagon, számítógép memóriájában vagy más formában vannak
is, függetlenül attól, hogy Szellemi alkotásokhoz F z d Jogokat, vagy egyéb jogi védelmet élveznek.
Kezdeti M veleti Képesség (IOC):
A Kezdeti hadm veleti Képesség (IOC) elérését azt követ en jelentik be, hogy a HAW/CC megállapítja, hogy az
egység az els C-17 repül géppel a feladat-végrehajtás teljes spektrumára készen áll a feladatvállalásra.
Szellemi Alkotásokhoz F z d Jogok (IPR):
A Világ Kereskedelmi Szervezet 1994. április 15-én aláírt, a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól
szóló Megállapodásával összhangban valamennyi szerz i és hasonló jogok, a szabadalmakkal kapcsolatos jogok
(beleértve a szabadalmi jogokat is), valamennyi bejegyzett és be nem jegyzett védjeggyel kapcsolatos jog
(beleértve a szolgáltatási védjegyeket is), a bejegyzett és be nem jegyzett dizájn, nem közzétett információ
(beleértve a kereskedelmi titkokat és know-how-t is), az integrált áramkörök eredeti elrendezési mintái, valamint
a földrajzi jelzések, illetve az ipari, tudományos, irodalmi és m vészeti területeken folytatott kreatív
tevékenységekb l származó bármilyen egyéb jogot is.
Találmány:
A m szaki élet bármely területén született bármely találmány feltéve, hogy az újdonság, eredeti ötletet tartalmaz,
ipari alkalmazása megoldható, illetve a SAC Programban végzett munkák során jött létre (fogalmazódott meg,
illetve történt ‘els gyakorlati alkalmazása’). Az ‘els gyakorlati alkalmazás’ kifejezés egy találmány els , a
találmány alkalmazhatóságának a szakterületen jártas személyek részére kielégít bemutatását, a találmánynak
a szándékolt célból, illetve a szándékolt környezetben való m köd képességét jelenti.
Nemzeti Biztonsági Hatóság (NSA) Kijelölt Biztonsági Hatóság (DSA):
A nemzeti hatóságok által jóváhagyott biztonsági iroda, amely a jelen SAC MOU biztonsági vonatkozású ügyeiért
felel.
NATO Légiszállítást Kezel Program (NAMP):
A NAC által az NSPO szerves részeként létrehozott szervezet, amely a NATO jogi személyiségében osztozik
azzal a céllal, hogy a lehet legjobban teljesítse a résztvev k követelményeit. Ez magában foglalja
a NAM Program Testületét és annak alárendelt bizottságait, valamint a NAM Program Irodát.
Ez a meghatározás nem kíván ellentmondani az NSPO Alapokmány 1. melléklete szerinti NAMP-ra vonatkozó
meghatározásának.
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NAM PO:
A NAMP küldetés végrehajtásáért felel s végrehajtó testület, amely egy program menedzserb l és személyzetb l
áll.
NATO Békepartnerség (PfP):
Az egyes partnerországok és a NATO között gyakorlati kétoldalú együttm ködés programja.
NATO Fegyveres Er k Jogállásáról Szóló Egyezmény (SOFA):
Az Észak-atlanti Szerz dés Szervezetének a Fegyveres Er k Jogállásáról Szóló Egyezménye, amit Londonban,
1951. június 19-én írtak alá.
Nem-pénzbeni Hozzájárulás:
Egy Résztvev nek a programhoz szükséges védelmi ipari cikkek vagy szolgáltatások formájában történ
hozzájárulása pénzbeni hozzájárulás helyett. A Nem-pénzbeni Hozzájárulás pénzbeni értékének felmérését a
Résztvev nek a SAC Programhoz való teljes hozzájárulásának arányában kell meghatározni.
Nem-pénzbeni Költségek:
Nem-pénzbeni hozzájárulások formájában kielégített Program költség. A Nem-pénzbeni Költségek magukba
foglalják az olyan tételeket, mint az áruk, szoftverek, Program Háttér Információk, a Résztvev által pénzfizetés
igénye nélkül biztosítandó kölcsönbérletek és szolgáltatások.
M veleti Irányítás (OPCON):
Egy parancsnoknak delegált jogköre a kijelölt er k irányítására, hogy a parancsnok az egyes küldetéseket és
feladatokat teljesíthesse, amelyek általában funkciójukban, id tartamukban és helyükben korlátozottak, jogköre
az egységek telepítésére, ezen egységek taktikai irányítási jogának fenntartására vagy delegálására. Nem foglal
magában olyan jogkört, hogy a kijelölt er ket külön alkalmazásra utasítsa. Az OPCON önmagában nem foglal
magában adminisztratív vagy logisztikai irányítást.
Szabadalom:
Egy vagy több kormány számára tevékenyked térségi iroda által megadott jog, amely másokat kizár egy
szabadalom elkészítéséb l, felhasználásából, behozatalából, illetve értékesítésre történ felajánlásából.
A kifejezés valamennyi szabadalomra vonatkozik, de nem korlátozódik, kivitelezési, fejlesztési, illetve addicionális
szabadalomra, apró szabadalmakra, segéd modellekre, küls megjelenési dizájn szabadalmakra, bejegyzett
dizájnokra, illetve feltalálói tanúsítványokra vagy hasonló törvényes védelemre, valamint ezek valamely
megosztására, újbóli kiadására, folytatására, megújítására, illetve meghosszabbításaira.
Résztvev :
A jelen SAC MOU aláírója, akit katonai és polgári személyi állománya képvisel. A Beszállítók és a Beszállítókat
Támogató Személyi Állomány nem lehetnek a jelen SAC MOU Résztvev inek képvisel i.
Lehetséges Beszállító:
Egy Szerz désköt Ügynökség által odaítélend Szerz dést megkötésére töreked , illetve export-ellen rzött
információ átadásával járó ajánlatkéréseknél, az ilyen információk fogadására jogosult valamely jogi személy.
SAC Program:
A Résztvev k NAMP tulajdonú C-17 repül gépek beszerzésére, kezelésére és támogatására irányuló
er feszítései a stratégiai légiszállítási képesség eléréséhez.
SAC Program Költség:
A SAC Program Pénzbeni és Nem-pénzbeni Költségei.
SAC Program Biztonsági Utasítás (PSI):
A SAC Program biztonsági ügyeiben az Állandó M ködési Eljárási Módját (SOP) tartalmazó dokumentum.
Összehangolja, tisztázza és egyértelm vé teszi a Résztvev knek a SAC Programra alkalmazandó hazai
biztonságpolitikáját és gyakorlatát
Biztonsági Min sítési Útmutató (SCG):
A védelmet igényl lényeges információkkal foglalkozó dokumentum, ideértve az export-ellen rzött információkat,
illetve az érzékeny, de nem min sített információkat is. Idetartozik még valamennyi Ellen rzött Nem Min sített
Információ, a Csak Hivatalos Használatra (FOUO), illetve más jóváhagyott min sítés jelzést visel információ is,
amely a terjesztés korlátozását igényli, illetve mentesül a kötelez közreadás alól.
Rangid s Nemzeti Képvisel :
Egy HAW-hoz kinevezett személy, akit egy Résztvev kifejezetten a Résztvev képviseletére jelölt ki a HAW-t
érint ügyekben.
Jelen érték Dollárban (TY):
U.S. Dollár (USD), amely az elköltés idején érvényes vásárlóer t tükrözi.
Harmadik Fél:
Bármely természetes vagy jogi személy, melynek kormánya vagy jogi személye nem Résztvev .
Változó Költség:
A kibocsátott termékek mennyiségével változó költségek, miközben más tényez k változatlanok maradnak.
3. Fejezet
Célkit zések és Hatály
3.1. Célkit zések:
3.1.1. A jelen Stratégiai Légiszállítási Képesség (SAC) Megállapodás célkit zése C-17 repül gépek és
a Résztvev k nemzeti igényeit kielégít egyéb vagyontárgyak beszerzésére, kezelésére, támogatására és
m ködtetésére irányuló SAC Program létrehozása, beleértve a NATO és a többnemzeti kötelezettségvállalások
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támogatását is. A C-17 repül gépek és vagyontárgyak nem használhatók kereskedelmi célokra és nem
helyezhet k kereskedelmi vállalkozások irányítása alá.
3.2. Tárgy:
3.2.1. Ezen célkit zések teljesítéséhez a Résztvev k létrehozzák a SAC Programot, a következ képpen:
3.2.1.1. A SAC Irányító Tanácsát (SAC SB) a SAC Program felügyeletére;
3.2.2.1. A SAC Nehéz Légiszállító Ezredet (HAW) a C-17 repül gépek üzemeltetésére;
3.2.3.1. A SAC F M veleti Bázist (MOB) és támogató létesítményeit; valamint
3.2.4.1. A Résztvev k a NATO Légiszállítást Kezel
Programjának (NAMP) alkalmazását tervezik
a SAC Program támogatása érdekében.
3.3. Törekedve a fentiekre, a Résztvev k tervezik, többek között:
3.3.1. 3 darab C-17 repül gép beszerzését és fenntartását, valamint a m ködtetéshez elegend személyzet
biztosítását, kiképzését és a C-17 repül gépek logisztikai támogatását;
3.3.2. Kérni, hogy az Egyesült Államok Kormánya kölcsönös megegyezés szerint a Külföldi Katonai Eladások
(FMS) eljárásai szerint biztosítsa a védelmi célú árucikkeket és szolgáltatásokat;
3.3.3. A SAC Programhoz szükséges egyéb vagyontárgyak és kapcsolódó támogatás beszerzését az FMS, vagy
egyéb megfelel eljárás alapján;
3.3.4. A NAMP finanszírozását a SAC Program szükségszer
támogatása érdekében, ideértve
a C-17 repül gépek beszerzését és fenntartását, valamint a NAMP-tól vagy a NAMP útján kapott támogatást;
valamint
3.3.5. A NAMP tulajdonát képez C-17 repül gépek, támogató létesítmények és vagyontárgyak üzemeltetését és
fenntartását.
3.4. A Résztvev k ezen célkit zéseket a leghatékonyabb, legbiztonságosabb és leginkább költségkímél módon
szándékozzák elérni, miközben elismerik az m veleti szükségszer ségeket is.
3.5. Amennyiben a C-17 repül gépek használatára a Washingtonban, 1949. április 4-én aláírt Észak-atlanti
Szerz dés 5. cikkelyével kapcsolatos feladatok támogatása érdekében kerül sor, a nem-NATO tagállamok
státusát fenn kell tartani. Különös tekintettel kell lenni arra, hogy az ilyen célú használatot oly módon kell
lefolytatni, hogy biztosítva legyen, hogy a nem-NATO tagállamok ne viseljenek politikai, jogi vagy pénzügyi
felel sséget az C-17-es repül gépek használatáért.
3.6. Ütemterv:
3.6.1. Az NAMP feladatok végrehajtása f bb szakaszainak alap ütemtervét az A. Melléklet tartalmazza.
A szükség szerint frissített és módosított változatokat a NAM PO készíti el és mutatja be jóváhagyásra
a SAC SB-nek;
3.6.2. A MOB létesítményeinek fejlesztése szakaszosan, amennyire szükséges, a NAMP feldatok támogatására
történik; és
3.6.3. A Résztvev k mindent megtesznek, hogy a C-17 repül gépek és a kapcsolódó támogatás biztosítása,
valamint a MOB létesítményeinek fejlesztése és kapcsolódó támogatás a SAC SB által jóváhagyott szakaszolt
alap ütemtervhez alkalmazkodjanak.
4. Fejezet
A SAC Program Szervezete és Vezetése
4.1. A SAC Program szervezete és vezetése a következ :
4.1.1. A SAC Programot az Irányító Testület elnevezés végrehajtó testület (SAC SB), a szükség szerinti
Bizottságok és a HAW alkotják.
4.1.1.1. A SAC SB a NAMP feladatokkal kapcsolatos ügyekben, a NATO Légiszállítást Kezel Program
Testülettel (NAM PB) egyeztetve, általános felel sséget vállal a SAC Program irányításáért és felügyeletéért.
4.1.1.2. A HAW hajtja végre a C-17 repül gépek üzemeltetését. A HAW szervezetét és struktúráját a jelen
SAC MOU III. Része (ÜZEMELTETÉS) szabályozza.
4.1.2. A SAC Program els dlegesen a NAM PO-t veszi igénybe a C-17 repül gépek, illetve egyéb vagyontárgyak
beszerzése, kezelése és logisztikai támogatása, tartalékalkatrész-ellátási, illetve más fenntartó tevékenységek
érdekében, valamint a HAW m veleteinek és támogatásának pénzügyi igazgatásánál.
4.1.3. A SAC SB összetétele:
4.1.3.1. A SAC SB az egyes Résztvev k egy állandó képvisel jéb l, vagy annak helyetteseib l áll.
4.1.3.2. A SAC SB egyes képvisel it nemzeti szakért k segíthetik, akik részt vehetnek a SAC SB ülésein folyó
megbeszéléseken.
4.1.4. A SAC SB Elnöke:
4.1.4.1. A SAC SB-t egy Elnök vezeti, akit a tagok közül választanak. A megválasztást követ en az Elnök
nemzete egy másik állandó képvisel t nevez ki.
4.1.4.2. Az Elnök jogköre a SAC SB-t l ered. Az Elnök a SAC SB-nek kell, hogy beszámoljon valamennyi,
a SAC SB döntései szerint történ intézkedésr l.
4.1.4.3. Az Elnöki megbízatás id tartama egy esztend , és amennyiben a SAC SB másképpen nem határoz, egy
Elnököt legfeljebb két alkalommal lehet újraválasztani.
4.1.5. A SAC SB Szervezete:
4.1.5.1. A SAC SB határozza meg saját, bels szabályait, pl. Hatásköri Jegyzék (TOR), és ennek megfelel en
szervezi magát.
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4.1.5.2. A SAC SB szükség szerint ülésezik az Elnök összehívására, olyan szükség szerinti rendszeres
id közönként, amely lehet vé teszi feladatainak hatékony végrehajtását, vagy valamely Résztvev külön kérése
alapján a lehet legkorábbi alkalommal.
4.1.5.3. A SAC SB rendelkezik az adminisztrációs szolgáltatásokra és a meghozott döntések rögzítésére. Ezen
szolgáltatásokat az NSPO Titkárságtól lehet megkérni.
4.1.6. Döntések:
4.1.6.1. A SAC SB egyes tagjai egy szavazattal rendelkeznek. Valamennyi döntést egyhangúlag kell meghozni.
Amennyiben egy kérdésben a SAC SB nem képes id ben döntést hozni, az egyes SAC SB képvisel k a kérdést
döntésre magasabb hatóságokhoz utalják.
4.1.6.2. Az Elnök nem rendelkezik szavazati joggal.
4.1.7. Bizottságok és Munkacsoportok:
4.1.7.1. A SAC SB az ott felmerül meghatározott kérdésekkel való foglalkozásra Bizottságokat és
Munkacsoportokat hozhat létre.
II. RÉSZ
NAMP ÉS NAM PO TEVÉKENYSÉGEK
5. Fejezet
Svédország és Finnország helyzete a NAMP-ban
5.1. A Miniszterek Politikai Nyilatkozatukban (SG(2007) 0419) egyetértettek azzal, hogy Finnország és
Svédország esetében nem alkalmazzák a NAMO Alapokmány 7. Cikkelyében meghatározott, a békepartnerségi
országoknak a NAMO-ban való részvételére vonatkozó, az Észak-atlanti Tanács el zetes jóváhagyását kimondó
alapelvet, mivel részvételük a NAMO Alapokmány elfogadásával jóváhagyásra került. Az NSPO Alapokmány
1. Melléklet, 2(b) cikkének megfelel en, Svédország és Finnország a NAMP tagjaiként vannak elismerve
(NAM tagnemzetek).
5.2. Finnország és Svédország minden korlátozás vagy külön feltétel nélkül vesz részt a NAMP m ködtetésében.
Így Finnország és Svédország a NAMP-ban résztvev NATO tagállamokkal megegyez jogokkal és
kötelezettségekkel vesz részt a NAMP-ban, beleértve NAM PB-ben történ részvételi és szavazati jogokat is.
5.3. Azonban, Finnországnak és Svédországnak, mint nem-NATO tagállamoknak a jogállása érintetlen marad,
nem osztoznak sem a NATO nemzetközi személyiségében, sem az Ottawai Megállapodás IV. Cikkelyéb l fakadó
jogi személyiségben.
5.4. A Résztvev k és a NAM PB Elnök megtesznek mindent a Finn Köztársaság Védelmi Minisztériuma és
Svédország NAMP-pal összefügg
NATO tevékenységekben való részvételének támogatására és
megkönnyítésére. A támogatásba és könnyítésbe beleértend , - de nem csak erre korlátozva, - a vonatkozó
NATO dokumentumokra vonatkozó kérések és az NSPO Ügynökségi Felügyeleti Testület üléseire szóló
meghívások.
5.5. Az NSPO Alapokmánnyal összhangban, Finnország és Svédország meghívható, állandó vagy ideiglenes
jelleggel, és bármilyen döntéshozatali jog nélkül az NSPO ASB bizonyos üléseire vagy azok részeire.
6. Fejezet
A NATO Légiszállítást Kezel Program Szervezete és Irányítása (NAMP)
6.1. A jelen SAC MOU hozta létre a Légiszállítást Kezel Programot (AMP), illetve az NAMP feladatok
végrehajtására a Résztvev k által jóváhagyott Költségvetési Tervszámot és a Költségplafont. A NAMP,
a SAC SB-vel egyeztetve beszerezte a jelen SAC MOU által jóváhagyott C-17 repül gépeket és egyéb
vagyontárgyakat, irányítja és biztosítja a logisztikai támogatást, a tartalékalkatrész-ellátást, illetve más fenntartó
tevékenységeket. Ezen felül, a NAMP infrastrukturális beruházásokat is végezhet a MOB területén.
6.1.1. A NAMP feladatok közé tartozik a C-17 repül gépek és kapcsolódó vagyontárgyak és infrastruktúra
beszerzése és támogatása, a pénzügyi, technikai, logisztikai és adminisztratív szolgáltatások nyújtása bármely
katonai alakulatnak, amely a NAMP által tulajdonolt repül gépeket üzemelteti. A tevékenységhez tartoznak más,
a SAC SB által meghatározott feladatok is. Nem értend ide a C-17 repül gépek üzemeltetése.
6.1.2. A NAM PB, mint a NAMP irányító szerve, felügyeli a NAM PO feladatait. Feladatkörének gyakorlása során
a NAM PB a SAC SB-vel egyeztet, annak biztosítása érdekében, hogy a NAMP tevékenységei teljes mértékben
támogassák az átfogó SAC Programot. Amennyiben a SAC SB megállapítja NAMP feladatokkal kapcsolatos
követelmények felülvizsgálatának szükségességét, a SAC SB a felülvizsgált követelményekr l tájékoztatja a NAM
PB-t, és a két testület egyeztet a jelen SAC MOU feltételei szerint a NAMP feladatok felülvizsgálatának
legmegfelel bb módon történ meghatározásáról. Amennyiben az NAMP feladatok nem vizsgálhatók felül jelen
SAC MOU feltételei szerint, a NAM PB a SAC SB-vel egyetértésben kezdeményezi a jelen SAC MOU
a 30. Fejezet (Módosítás, Felmondás és Megszüntetés) szerinti módosítását.
6.2. A Résztvev k elképzelése szerint id vel a NAMP formája a Résztvev k igényei szerint továbbfejl dik, ahogy
a NAMP beszerzi a C-17 repül gépeket és egyéb vagyontárgyakat. A Résztvev k szándéka a NAM PO-nak a
HAW-val való egy helyre telepítése.
6.2.1. A jelen SAC MOU végrehajtása során, a jelen SAC MOU II. Része (NAMP ÉS NAM PO
TEVÉKENYSÉGEK) és a NSPO Alapokmány közötti ellentmondás esetén, a NAM PB, amennyiben
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szükségesnek tartja, felkéri a NAC-et az Alapokmány módosítására. Amennyiben a NAC nem képes jóváhagyatni
az Alapokmány módosítását, a Résztvev k határozzák meg a további teend ket.
6.3. A NAMP feladatait, felépítését, eljárásait ezen SAC MOU és az NSPO Alapokmány szabályozza.
6.4. Egy Résztvev a NAMP-pal a NAM PB-ben lév képvisel je útján kommunikálhat.
6.5. Bizottságok és Munkacsoportok:
6.5.1. A NAM PB a Résztvev k képvisel ib l és/vagy a nemzeti szakért kb l Bizottságokat és Munkacsoportokat
hozhat létre. Ezek a Bizottságok és Munkacsoportok tanácsadással segítik a NAM PB-t feladatainak
végrehajtásában, illetve javaslatokat nyújtanak be, amelyeket a NAM PB figyelembe vesz döntései
meghozatalánál. A részleteket a Bizottságok és Munkacsoportok Hatásköri Jegyzékében (TOR) rögzítik,
amelyeket a NAM PB-nek kell jóváhagynia.
6.6. Jogkör:
6.6.1. A NAM PB, mint a NAMP irányító szerve, az NSPO Alapokmányban rögzített kérdéseken túl, felel sséget
visel a NAMO tulajdonú C-17 repül gépek és rendszerek Konfiguráció Kezelésének (CM) végrehajtásáért,
egyeztetve a Nehéz Légiszállítási Ezred Parancsnokával (HAW/CC).
6.7. Személyi állomány kategóriák:
6.7.1. A NAM PO összetétele:
6.7.1.1. Azon állomány-kategóriák, amelyek a NATO F titkára és a NAMP-n belüli NATO tagállamok közötti
Ottawa-i Megállapodás XVII. Cikkelye szerint, a NATO Nemzetközi személyi állományát képezik. Az ilyen
személyi állomány, a NAC kifejezett ellenkez irányú döntésének hiányában a NATO Polgári Állományra
Vonatkozó Szabályzatának hatálya alá esik, ideértve a Társadalombiztosítási Rendszerre és Nyugdíjpénztárakra,
valamint a Nyugdíjrendszerre vonatkozó szabályokat is. A NAM PB ajánlása esetén az ASB gondoskodik arról,
hogy az egyes kategóriákon belül megállapított beosztások száma azokra korlátozódjék, akik munkavégzésükhöz
járulékos jogokat és mentességeket igényelnek.
6.7.1.2. Azon katonai és polgári személyi állomány, akik az 1951. június 19-én Londonban aláírt, az Észak-atlanti
Szerz dés tagállami közötti, fegyveres er ik jogállásáról szóló Megállapodás (NATO SOFA); az 1995. június 19-én
aláírt, az Észak-atlanti Szerz dés részes államai és a „Békepartnerség” részt vev államai közötti fegyveres er ik
jogállásáról szóló Megállapodás (PfP SOFA); illetve a NATO és a Fogadó Nemzet közötti, vagy egy Résztvev és
a Fogadó Nemzet közötti, ilyen vonatkozásban megkötött egyéb megállapodás hatálya alá tartoznak.
6.7.1.3. Azon személyi állomány, amely nem rendelkezik nemzetközi jogállással.
7. Fejezet
Beszerzés és Tulajdonjog
7.1. A NAMP által beszerzett valamennyi C-17 repül gép és egyéb vagyontárgy a NATO nevében és a NAMP
tulajdonaként kerül beszerzésre.
7.2. A Résztvev k, mint a NAM tagnemzetek képvisel i, gyakorolják C-17 repül gépek és egyéb vagyontárgyak
feletti NAMP tulajdonjogból ered valamennyi jogukat és kötelezettségüket.
A Résztvev k fenntartják a C-17 repül gépek és egyéb vagyontárgyak beszerzésével, igazgatásával és
üzemeltetésével kapcsolatos minden jogot, kötelezettséget és felel sséget.
7.2. A SAC Program által az Európai Unión kívülr l az Európai Unióba irányuló importtal beszerzett valamennyi
vagyontárgyat egy NATO tagországba importálják.
7.3. A MOB-nál a NAMP/NAM PO és a HAW által használt meglev és jöv beni létesítmények és infrastruktúra
jogi és pénzügyi státuszának a jelen SAC MOU-val és a Fogadó Nemzettel kötött más megállapodásokkal
összhangban kell állnia.
8. Fejezet
Pénzügyi Alapelvek és Eljárások
8.1. A Résztvev k egyetértenek abban, hogy a jelen SAC MOU alapján folytatott tevékenységek és feladatok
nem kerülnek többe, mint a SAC Program $5.311,587 millió Költségplafonja, 2007. Bázisévben (BY)
U.S. Dollárban (USD) számolva, beleértve a 26 éves id szak m ködtetési költségeit is, a B. Melléklet
(Pénzügyek) szerint. A SAC Program két szegmensb l, illetve egy szimulátor vásárlásának opcionális
lehet ségéb l tev dik össze.
8.1.1. Beszerzési Szegmens: Ezen szegmens Költségplafonja $1.139,525 millió, 2007 BY USD-ban.
8.1.2. M ködési Szegmens: Ezen szegmens éves Költségplafonja $159,288 millió, 2007 BY USD-ban.
8.1.3. Szimulátor Opció: Ezen szegmens Költségplafonja $30,574 millió, 2007 BY USD-ban.
8.2. A SAC Program Költségplafonja a jelen SAC MOU-nak a Résztvev k általi módosításával változtatható meg,
jelen SAC MOU 30. Fejezete (Módosítás, Felmondás és Megszüntetés) szerint.
8.3. A Résztvev k mindent megtesznek a jelen SAC MOU 3. Fejezetében (Célkit zések és Tárgy) meghatározott
munkák elvégzésének érdekében, illetve a SAC Program Költségvetési Tervszámán belül teljesítik a jelen
SAC MOU alapján vállalt feladataikat, ahogy ezt a jelen SAC MOU B. Melléklete (Pénzügyek) megszabja.
A SAC Program Költségplafonja és Költségvetési Tervszáma közötti különbséget csak tartaléknak tekintik, és azt
a NAM PB a NAMP Pénzügyi Szabályok és Eljárások (NRFP) szerint a SAC SB-vel egyeztetve, vagy annak
beleegyezésével kezeli. Amennyiben a NAM PM bármikor okkal feltételezi a SAC Program Költségvetési
Tervszámának túllépését, a NAM PM haladéktalanul értesíti a NAM PB-t, illetve új költségbecslést állít fel
a SAC Program költségeir l az ezt alátámasztó dokumentumokkal. A NAM PB tájékoztatja a NAM PM-et
a megteend intézkedésekr l.
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8.3.1. Beszerzési Szegmens: Ezen szegmens Költségvetési Tervszáma $1.083,940 millió, 2007 BY USD-ben.
8.3.2. M ködési Szegmens: Ezen szegmens költségel irányzata $133,159 millió, 2007 BY USD-ben.
8.3.3. Szimulátor Opció: A Szimulátor opció Költségvetési Tervszáma $27,980 millió, 2007 BY USD-ben.
8.4. Az egyes Résztvev k a SAC Program Költségéhez, amely magában foglalja az adminisztratív költségeket és
a kárrendezések költségeit is, igazságos módon járulnak hozzá, ahogy a SAC Program eredményeib l is
hasonlóképpen részesednek.
8.5. A Résztvev k költségmegosztása a következ kön alapul:
8.5.1. A Résztvev k a SAC Programból mind a Beszerzési, mind a M ködési Szegmensb l részt vállalnak.
A M ködési Szegmensen belül megkülönböztetésre kerülnek az állandó és a változó költségek.
8.5.1.1. Beszerzési Szegmens. Az USA Védelmi Minisztériumának részesedése a három repül géppel
rendelkez SAC Programból egy C-17 repül gép vagy ezzel egyenérték repül gép (Nem-pénzbeni
Hozzájárulásként biztosítva) és az ahhoz kapcsolódó támogatás. Eljárásrend kerül meghatározásra az ezen
C-17 repül gép tulajdonjogának NAMP számára való átruházására vonatkozóan. A fennmaradó két
C-17 repül gépen és az azokhoz kapcsolódó támogatáson a többi résztvev az ezen SAC MOU B. melléklet
(Pénzügyek) 1. sz. Táblázata (Beszerzési Szegmens Költségmegosztása) szerinti költségmegosztás szerint
osztozik. A három C-17 repül gép – a Résztvev k szándéka szerint – a Block 17 vagy afeletti típusváltozatba
tartozik.
8.5.1.2. M ködési Szegmens. Ezen a szegmensen belül az Állandó és a Változó Költségeket különböz képpen
osztják meg.
8.5.1.2.1. Állandó Költségek. Ezek a költségek a SAC Programmal közvetlen kapcsolatban állnak, és rövidtávon
a tényleges és tervezett repülési órák nem befolyásolják azokat. Ezen költségeket a közzétett repülési órák
alapján osztják fel [B. Melléklet (Pénzügyek), 2. sz. Táblázat (M ködési Szegmens Költségmegosztása)].
A kategória költségei tartalmazzák, de nem korlátozódnak, a repül gép támogatás követ FMS rendelésekre,
a NAMP-pal kapcsolatos és a HAW adminisztratív költségeire, a közvetett támogatási költségekre a F M veleti
Bázison, a HAW egyedi kiképzéseire, és a létesítmények karbantartási költségeire.
8.5.1.2.2. Változó Költségek. A SAC MOU B. Melléklet (Pénzügyek), 3. sz. Táblázat (Költségmegosztás
kategóriánként) által, de nem kizárólagosan erre korlátozott költségek egy küldetés teljesítésekor merülnek fel, és
ennek megfelel en azon Résztvev k fizetik, akiknek a repülési óráit ténylegesen felhasználták. Az összegek
lehívása a közzétett repülési órákon alapuló költségvetésnek megfelel en történik, amelyet évente korrigálni kell,
amikor a tényleges repülési órák és költségek ismertté válnak.
8.5.1.2.2.1. A Változó Költségek nagyobb részét a naptári évenkénti átlagos költségalapon kell számolni, amelyet
az elfogadott szolgáltatásokra vonatkoztatnak, ideértve (de nem korlátozva) az üzemanyagot, a fogyóeszközöket
és a személyzet szállását. Ezen költségeket összesíteni kell, majd megosztani a Résztvev k által a naptári évben
az összes küldetésre ténylegesen repült órák arányában.
8.5.1.2.2.2. A légi utántöltés és repül téri szolgáltatások kivételt képeznek és azokat átlagos költségalapon kell
számolni küldetésenként és megosztani a Résztvev (k) által az adott küldetésben ténylegesen repült órák
arányában.
8.5.2. Ezen SAC MOU B. Melléklet, 3. sz. Táblázata (Költségmegosztás kategóriánként) írja le
a költségkategóriákon alapuló költségmegosztásokat a fent leírtak szerint.
8.6. A Program Költségplafonja és a Program Költségel irányzata a 2007 bázisévet (BY) tükrözik, USD-ben.
A költségvetési igény meghatározásához a költségeket az infláció alapján módosítani kell.
8.7. A Résztvev k közösen egyeznek meg a pénzügyi gazdálkodás eljárásairól, ami alapján a jelen
SAC Programot m ködtetik. Ezek az eljárások, amelyeknek összhangban kell lenniük a nemzeti számviteli és
könyvvizsgálati követelményekkel, az NFRP-ban kerülnek részletezésre, amely a Pénzügyi Gazdálkodási
Eljárások Okmányaként (FMPD) is szolgál. Ezek az eljárások tartalmazzák a nemzeti hozzájárulások
jóváírásának módszerét is, amely lehet vé teszi az ezen SAC MOU B. Melléklet, 2. sz. Táblázata (M ködési
Szegmens Költségmegosztása) szerinti költségmegosztás fenntartását is eltér megállapodás hiányában.
A NAM PB a SAC SB-vel egyeztetve engedélyezheti az NRFP módosításait vagy megváltoztatását.
8.8. Az alkalmazandó inflációs ráták a U.S. DoD Index számai, és az NRFP-ben kerülnek dokumentálásra.
A NAM PB a SAC Programot támogató legmegfelel bb inflációs rátát választhatja.
8.9. A Résztvev k biztosítják, hogy a SAC Programhoz való pénzügyi hozzájárulásaik rendelkezésre bocsátása
az NRFP-ben meghatározott módon történik. Amennyiben egy résztvev elmulasztja a NAM PO által kért
finanszírozás biztosítását, viselnie kell az ennek eredményeképp felmerül pénzügyi büntetéseket, díjakat vagy
illetékeket. Ilyen pénzügyi büntetések, díjak vagy illetékek kirovását megel z en a NAM PO tájékoztatja az
érintett Résztvev t, és amennyiben a Résztvev igényli, konzultációt folytat a kivetend pénzügyi büntetések,
díjak vagy illetékek mértékér l és jogosságáról.
8.10. A következ pénzügyi irányelveket és eljárásokat kell alkalmazni:
8.10.1. A NAM PO fizetési ütemtervet készít, amely tükrözi az egyes Résztvev k részesedését a SAC Program
Költségeib l.
8.10.2. A Résztvev k a szerz dések feltételei alapján felkérik a NAM PO-t a pénzügyi hozzájárulások lehívására,
a saját számláinak vezetésére és a SAC Program finanszírozásához kapcsolódóan a kifizetések végrehajtására
vagy a kifizetések engedélyezésére, illetve a SAC Program naprakész adminisztrálására.
8.10.3. A Résztvev k felkérik a NAM PO-t kereskedelmi számlák megnyitására a NAMP nevében bármely vagy
az összes alkalmazásra kerül devizanemben, a Résztvev k egyik vagy valamennyi országában. A NAM PO
elkülöníthet en kezeli az egyes Résztvev k hozzájárulásait, illetve a kapcsolódó kamatokat. A kamatokat az
egyes Résztvev knek jóváírják.
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8.10.4. Az USA dollár a SAC program fizet eszköze. Az egyes Résztvev k hozzájárulásainak megfizetése és
költségrészesedésük jóváírása USA dollárban történik.
8.10.5. A SAC Program Résztvev inek átutalásainál felmerül valamely bankköltséget az egyes Résztvev k
fedezik. A fizetések során felmerült bankköltségeket a NAMP számláiról fedezik. Az esetleges kamatokat az
egyes számlákon jóváírják, amelyet az egyes Résztvev k felvehetnek vagy a kés bbi fizetéseiknél
felhasználhatnak.
8.10.6. A megfelel programfinanszírozás biztosítása érdekében a Résztvev k felkérik a NAM PO-t
a SAC Program költségvetések elkészítésére és legalább évenként történ frissítésére. A tervek meghatározzák
az összes el relátható kiadást és hozzájárulást. A Költségvetéseket a NAM PB hagyja jóvá a SAC SB-vel történt
egyeztetést vagy annak NFRP szerinti jóváhagyását követ en, meger sítve a költségvetés elégséges voltát a
jelen SAC MOU célkit zéseinek és tárgyának eléréséhez.
8.10.7. A Résztvev k gondoskodnak arról, hogy a NAM PO a SAC Program megfelel számviteli nyilvántartását
vezesse. Az ilyen nyilvántartásokból származó információkat kérésre a Résztvev k rendelkezésére bocsátják.
A Résztvev k biztosítják, hogy a NAM PO éves pénzügyi jelentést készítsen és nyújtson be a NAM PB-nak,
meghatározva többek között az addig történt hozzájárulásokat és a SAC Program kifizetéseit.
8.10.8. Általában a Szerz dések megkötése és kifizetése a Beszállító által alkalmazott devizanemben történik;
ennek következtében a devizanemek közötti átváltási árfolyamok változásai nem eredményezhetnek
a Beszállítók részére pénzügyi nyereséget vagy veszteséget.
8.10.9. A Résztvev k saját maguk által végzett szolgáltatásként fogadják el egy másik Résztvev nek a részükre
végzett könyvvizsgálatát.
8.10.10. Az NSPO, – ideértve a NAM PO-t is, – éves konszolidált pénzügyi jelentéseinek könyvvizsgálatát az
IBAN végzi évente az NSPO Alapokmány 59. cikkével és II. Függelékével, valamint az NFRP-val összhangban.
8.10.11. Az IBAN könyvvizsgálati jelentéseit a NAM PO küldi meg valamennyi Résztvev nek, a NAM PO által
történt kézhezvételt követ 30 napon belül.
8.10.12. A következ költségeket teljes mértékben az(ok) a Résztvev (k) fedezi(k), amely(ek) érdekében ezek
a költségek felmerültek:
8.10.12.1. A NAM PB, SAC SB nemzeti képviseletével kapcsolatos és a kapcsolódó bizottsági és munkacsoport
ülések költségei.
8.10.12.2. A HAW személyi állományához való hozzájárulás minden költsége, kivéve ezen SAC MOU
21. Fejezetének (Pénzügyi Alapelvek és Eljárások a Nehéz Légiszállító Ezred részére) 21.3 bekezdésében
meghatározottakat.
8.10.12.3. A HAW személyi állomány kiképzésének költségei, amelyet el z leg nem nyilvánítottak a SAC
M ködési Költségvetéséb l kifizethet nek.
8.10.12.4. A HAW személyi állomány napidíj költségei, amikor SAC Program küldetés miatt utaznak, ide nem
értve a szállást.
8.10.12.5. A résztvev (k) által meghatározott egyéni nemzeti igényekkel kapcsolatos költségek.
8.10.12.6. A jelen SAC MOU hatályán kívüli egyéb költségek.
8.10.13. A vagyontárgyak átvételének és az igénybevett szolgáltatásoknak az eljárásrendje az NFRP-ban van
meghatározva.
8.10.14. Amennyiben a NAM PM úgy látja, hogy a M ködési Szegmens Költségplafonja rendkívüli körülmények
következtében túllépésre fog kerülni, a NAM PB útján, a SAC SB-vel való konzultáció után kérheti a
Résztvev kt l további források jóváhagyását az NFRP alapján. Ezen források az NFRP-ban rögzített normál
hozzájárulásokon kívül értend k és nem tartoznak a M ködési Szegmens Költségplafon alá.
8.10.15. A jelen SAC MOU „B” mellékletének (Pénzügyek) 2. táblázatában (M ködési Szegmens
Költségmegosztása) foglaltaknak megfelel en a 3500 repülési óra tartalék repülési órákat is tartalmaz, amelyekre
vonatkozóan a Változó Költségek és az Állandó Költségek bármilyen növekedése nincs pénzügyileg
finanszírozva. Egy Résztvev a HAW parancsnok döntése alapján használhat repülési órát a tartalék repülési
órákból, ha az elérhet . A tartalék repülési órát használó Résztvev a NAMO Alapokmány 42(e)(3) cikke alapján
elérhet pénzügyi alapból fizeti a tartalék repülési óra felhasználásához kapcsolódó Változó Költségeket és
bármilyen Állandó Költséget, annak meghatározását követ en. Ezen alap a NAMO Alapokmány 42(e)(1) cikkben
rögzített rendes hozzájáruláson kívül értend és nem tartozik az M ködési Szegmens Költségvetési Tervszám és
Költségplafon alá. A vonatkozó eljárásokat a CONOPS és az NFRP tartalmazza.
8.10.16. Légi Esemény Alap (AIF) kerül el irányzatként létrehozásra az éves SAC M ködési Költségvetésben.
Mivel az AIF egy m ködési alap, a NAM PM nem köteles bárkivel konzultálni a SAC SB és a NAM PB elnökökön
kívül miel tt felhasználja az Alapot, amennyiben a megfelel költségvetési jogkör biztosított, és van
rendelkezésre álló készpénz az AIF felhasználásával történ beszerzésre. Ez a költségvetési cím az NFRP-val
összhangban kell, hogy álljon.
9. Fejezet
Szerz dések
9.1. Az NSPA általi meghatalmazásnak megfelel en, összhangban a NAM PB által jóváhagyott költségvetéssel,
a NAM PO a NAMP szerz déseit a NATO nevében kezdeményezi. A Szerz dések az NSPO Alapokmányával,
jelen SAC MOU-val és a NATO Pénzügyi Szabályaival összhangban kell, hogy legyenek. A NAM PO biztosítja,
hogy az azokban foglalt jogok biztosítottak legyenek a Résztvev k részére és általuk.
9.1.1. A NAM PO biztosítja a Résztvev k és a NAMP számára a szerz désekben és alvállalkozóiszerz désekben a SAC Program vezetéséhez, a C-17 repül gépek és a vagyontárgyak m ködtetéséhez,
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korszer sítéséhez, támogatásához, karbantartásához és nagyjavításához az információk ingyenes,
visszavonhatatlan és átruházható felhasználási, másolási és módosítási jogát.
9.1.2. Mindenhol, ahol lehetséges, a szerz dések megkötésének valamennyi szintjén a legteljesebb kör
versenyeztetésre kerül sor. Különösen a Beszállító szerz déses kötelezettsége a versenyeztetés gyakorlatilag
legteljesebb kör alkalmazása, a m szaki kockázatok minimalizálása és az ár-érték arány maximalizálása.
9.2. A NAM PO által kezelt szerz déseknek rendelkezéseket kell tartalmazni a kockázati területek kielégít
kezelésére. A NAM PO és a NAM PB független kockázatelemz ket is alkalmazhat a Beszállító képességének
felmérésére, hogy képes-e a SAC Program célkit zéseit az el írt költségeken és ütemterven belül elérni.
Amennyiben független kockázatelemz ket alkalmaznak a SAC Program során, a Szerz dések rendelkeznek
arról, hogy ezek a kockázatelemz k ugyanazon információkhoz hozzájuthassanak, mint a NAM PB és
a NAM PO.
9.3. A NAM PO biztosítja, hogy a jöv beli Szerz déseibe illeszt (és megköveteli a Beszállítóktól, hogy
alvállalkozó szerz déseikbe illesszenek) olyan rendelkezéseket, amelyek kielégítik a jelen SAC MOU
rendelkezéseit, ideértve a 10. Fejezetének (Harmadik Félnek Történ Eladások és Átadások), 23. Fejezetének
(Információk Közreadása és Felhasználása), 25. Fejezetének (Biztonsági Intézkedések) és 31. Fejezetének
(Végs Rendelkezések) követelményeit, ideértve a jelen SAC MOU rendelkezései szerinti exportellen rzési
eljárásokat, különös tekintettel a jelen Fejezet 9.4. és 9.5. bekezdéseinek rendelkezéseire.
9.4. A NAM PO biztosítja, hogy Beszállítóit jogilag kötelezi arra, hogy azok ne adjanak tovább vagy más módon
ne használjanak valamely Résztvev által szolgáltatott, exportellen rzött információkat semmilyen más célra,
mint a jelen SAC MOU által engedélyezett célok. A Beszállító jogilag kötelezett, hogy ne adjon tovább
exportellen rzött információkat másik Beszállítónak vagy Alvállalkozónak, hacsak a másik Beszállító vagy
Alvállalkozó jogilag nem kötelezett exportellen rzött információk korlátozott felhasználására a jelen SAC MOU
által engedélyezett célokból. Egy Résztvev által a jelen SAC MOU alapján szolgáltatott exportellen rzött
információ a NAM PO által egy Beszállítónak csak akkor adható tovább, ha a jelen bekezdés által megkövetelt
jogi biztosítékok megteremtésére sor került.
9.5. A NAM PO biztosítja, hogy a Lehetséges Beszállítói jogilag kötelezettek legyenek, hogy valamely Résztvev
által szolgáltatott exportellen rzött információkat ne adják tovább, se a jelen SAC MOU által engedélyezett
ajánlatkérést el segít válaszadáson kívüli egyéb célra ne használják. A Lehetséges Beszállítók, amennyiben
nem kerülnek Szerz déskötésre kiválasztásra, nem jogosultak az ajánlatadáson kívül egyéb célú használatra. A
Lehetséges Beszállítók továbbá jogilag kötelezettek nem továbbadni az exportellen rzött információkat
lehetséges alvállalkozóknak, hacsak a lehetséges alvállalkozó nem vállalt jogi kötelezettséget az
exportellen rzött információk felhasználásának ajánlatkérésre történ
válaszadásra korlátozására. Egy
Résztvev által a jelen SAC MOU alapján szolgáltatott exportellen rzött információkat csak a NAM PO
továbbíthatja a Lehetséges Beszállítókhoz, amennyiben a jelen bekezdés szerinti jogi lépésekre sor került. Az
információt szolgáltató Résztvev kérésére a NAM PO megnevezi azon Lehetséges Beszállítóit és lehetséges
alvállalkozóit, akik ilyen exportellen rzött információkat kaptak.
9.6. A NAM PO biztosítja, hogy a Szerz déseiben el írja és megköveteli a Beszállítóitól, hogy az alvállalkozói
szerz dések rendelkezzenek a NAMP és Részvev k nem-versenyképes ajánlatainak javára történ Szerz dés
könyvvizsgálati ellen rzésér l.
9.7. A NAM PO biztosítja Szerz déseiben azon jogi kötelezettségvállalás el írását, miszerint a Beszállítók
kötelesek az el relátható költségnövekedéseket, a határid k változását vagy a Szerz déssel kapcsolatosan
felmerül minden egyéb problémát jelenteni. Amennyiben a felmerül probléma(k) akkora jelent séggel bírnak,
hogy negatívan befolyásolják a SAC Program költségeit, határid it, vagy a jelen SAC MOU-ban leírt
teljesítéseket, a NAM PO kötelezi a Beszállítókat, hogy haladéktalanul jelentsék a helyzetet és a probléma(k)
megoldására tegyen javaslato(ka)t.
9.8. Ahol a NAM PO a Szerz dés könyvvizsgálati ellen rzése el írása mellett határoz egy megkötend
Szerz déssel kapcsolatban, az ilyen szolgáltatást azon Résztvev illetékes hatóságaitól veszik igénybe,
amelynek területén a teljesítést végrehajtó Beszállító, illetve alvállalkozó telephelye található, a Résztvev k között
meglév megállapodások, valamint az idevonatkozó nemzeti szabályok és rendelkezések szerint. A Szerz dés
könyvvizsgálati ellen rzése költségét az a Résztvev viseli, amelynek területén a szolgáltatást végzik.
A Résztvev k területén kívüli Beszállítók Szerz dés könyvvizsgálati ellen rzését külön megállapodás alapján
a NAM PO intézi. Az ilyen Szerz dés könyvvizsgálati ellen rzése költségét a Résztvev k ezen SAC MOU
B. Melléklet (Pénzügyek) 2. sz. Táblázata (M ködési Szegmens Költségmegosztása) szerinti megosztásban
viselik. A NAM PB-t el zetesen tájékoztatni kell és meg kell részére adni minden fontos tájékoztatást az elvállalt
Szerz dés könyvvizsgálati ellen rzésér l és a tárgyalásokról.
9.9. A NAM PO a SAC Programmal kapcsolatos követelmények kielégítésére Szerz déseket kezdeményezhet,
illetve felkérhet egy vagy több NATO Ügynökséget szerz dések megkötésére.
10. Fejezet
Harmadik Félnek történ Értékesítések és Átadások
10.1. Sem a NAMP, sem a Résztvev k nem adnak el, adnak át, adnak közre vagy idegenítenek el információkat
vagy információkat magukba foglaló berendezéseket, vagy a közösen beszerzett Program Eszközöket és
Anyagokat valamely Harmadik Félnek a NAM PB és a Résztvev k illetékes kormányszerveinek el zetes írásbeli
hozzájárulása nélkül. Továbbá, a NAM PB és a Résztvev k illetékes kormányzati szerveinek el zetes írásbeli
hozzájárulása nélkül egyetlen Résztvev vagy a NAMP sem engedélyezhet ilyen eladásokat, közreadást vagy
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átadást, beleértve a cikk tulajdonosát is. Ilyen hozzájárulást csak akkor adnak, ha a fogadó fél illetékes
kormányzati szervei írásban elfogadják, hogy a fogadó fél:
10.1.1. Nem adja tovább, vagy engedélyezi az ilyen cikkek vagy információk jöv beni továbbadását; valamint
10.1.2. Az ilyen cikkeket vagy információkat csak a Résztvev k által meghatározott célokra fogja felhasználni
vagy engedni azok felhasználását.
10.2. A jelen Fejezet alapján igényelt, az információk vagy a közösen beszerzett Eszközök és Anyagok
értékesítésére, nyilvánosságra hozatalára vagy átadására vonatkozó hozzájárulásokat csak külpolitikai,
nemzetbiztonsági vagy nemzeti jogszabályok alapján lehet megtagadni. Egy adott Résztvev nem utasíthatja el
a hozzájárulást Harmadik Félnek történ értékesítésekhez vagy átadásokhoz, ha ez a Résztvev is ugyanezen
információk vagy eszközök nemzeti értékesítését, közreadását vagy átadását tervezi ugyanannak a Harmadik
Félnek.
10.3. A jelen SAC MOU alapján kifejlesztett vagy létrehozott eszközök értékesítése vagy egyéb átadása
a Résztvev k által közösen vállalt díjfizetéssel járhat. Az ilyen értékesítéseket vagy egyéb átadásokat
megel z en a díjak mértékét, illetve a díjak mértékének meghatározását a NAM PB és a Résztvev k határozzák
meg. Azonban az egyes Résztvev k nemzeti jogszabályaik, rendelkezésük vagy gyakorlatuk alapján
csökkenthetik vagy elengedhetik a díjakból rájuk es hányad beszedését. A Résztvev k által bevételezett
költségeket a SAC Program részében vállalt részesedésük arányában felosztják, figyelembe véve a Résztvev
engedményét vagy lemondását ezen bevételezett költségr l.
10.4. A jelen Fejezet egyéb rendelkezéseit l eltér en, információk közreadása csak a Résztvev k vonatkozó
nemzeti közreadási irányelvei, jogszabályai és rendeletei szerint történhet.
11. Fejezet
Berendezések és Anyagok Átadása
11.1. Az egyes Résztvev k átadhatnak a NAMP feladatok végrehajtásához szükségesnek tartott Eszközöket és
Anyagokat egy másik Résztvev nek vagy a NAMP-nak. Az átadások engedélyezése a nemzeti jogszabályokkal
és rendelkezésekkel összhangban történik.
11.2. Az érintett Résztvev k kérésére a NAM PO listát vezet a jelen SAC MOU alapján átadásra került
Eszközökr l és Anyagokról.
11.3. Az átadásra került Eszközöket és Anyagokat a fogadó Résztvev (k) vagy a NAMP kizárólag a jelen
SAC MOU céljaira használhatja. Az Eszközök és Anyagok az ket biztosító Résztvev tulajdonában maradnak.
Ezen kívül, a fogadó Résztvev (k) gondoskodnak az Eszközök és Anyagok jó állapotban tartásáról, javításáról és
üzemképességér l. Az átadó Résztvev egyetértése nélkül az átadott Eszközök és Anyagok felhasználhatóak
vagy más módon fogyaszthatók az átadó Résztvev nek történ térítések nélkül. Az átadásra került Eszközöket
és Anyagokat a fogadó Résztvev (k) vagy a NAMP az átadáskori jó állapotban származtatja vissza az átadó
Résztvev nek, leszámítva a természetes kopást és elhasználódást, illetve visszaszármaztatja az Eszközöket és
Anyagokat és kifizeti az eredeti állapot helyreállításának költségeit. Amennyiben az Eszközök és Anyagok
a gazdaságosan javítható mértéken felül sérülnek, a fogadó Résztvev (k), vagy a NAMP visszaszármaztatja az
Eszközöket és Anyagokat az átadó Résztvev nek (amennyiben az átadó Résztvev írásban másképpen nem
rendelkezik) és megfizeti az el zetesen megállapodott pótlási értéket. Amennyiben az Eszközök és Anyagok
elvesznek, vagy ellopják ket, a fogadó Résztvev (k) vagy a NAMP az átadó Résztvev nek igazolást állít ki az
elvesztésr l és megfizeti az el zetesen megállapodott pótlási értéket.
11.4. Az átadó Résztvev mindent megtesz az Eszközöknek és Anyagoknak a szándékozott célokra való
alkalmas és használható állapotban történ átadására. Azonban az átadó Résztvev nem garantálja, és nem
szavatolja az Eszközök és Anyagok egy bizonyos célra történ felhasználásra vagy alkalmazásra való
alkalmasságát, valamint nem vállal kötelezettséget az Eszközök és Anyagok, vagy azok részeinek átalakítására,
korszer sítésére vagy illesztésére.
11.5. Az átadó Résztvev az Eszközöket és Anyagokat az elfogadott id tartamra adja át, amennyiben nem
történik írásbeli hosszabbítás feltételezve, hogy az id tartam nem haladja meg az alkalmazó Résztvev k vagy
a NAMP által megállapított felhasználhatósági id tartamot.
11.6. Az átadó Résztvev saját költségén adja át az Eszközöket és Anyagokat a fogadó Résztvev (k)nek, vagy
a NAMP-nak közösen elfogadott helyszín(ek)en. Az Eszközök és Anyagok felel sségi joga az átadó Résztvev r l
a fogadó Résztvev (k)re vagy a NAMP-ra az átvétel id pontjában száll át. A továbbszállítás
a fogadó Résztvev k vagy a NAMP feladata.
11.7. Az átadó Résztvev biztosítja a fogadó Résztvev (k) vagy a NAMP számára az Eszközök és Anyagok
használatát lehet vé tev szükséges információkat.
11.8. A fogadó Résztvev (k) vagy a NAMP az átvételt követ en megvizsgálja és felleltározza az Eszközöket és
Anyagokat. A fogadó Résztvev (k) vagy a NAMP a visszaszármaztatást megel z en is megvizsgálja és
felleltározza az Eszközöket és Anyagokat (amennyiben az Eszközök és Anyagok nem kerültek felhasználásra
vagy elfogyasztásra).
11.9. Az érintett Résztvev vagy a NAMP által megállapított átadási id szak lejártát vagy felmondását követ en
(az esetleges hosszabbításokat is figyelembe véve), illetve a SAC Program visszavonásával, végetértével vagy
felmondásával, akármelyik is következzék be el bb, a fogadó Résztvev (k) vagy a NAMP saját költségükre
származtatják vissza az Eszközöket és Anyagokat az átadó Résztvev nek egy kölcsönösen elfogadott
helyszínen. A továbbszállítás az átadó Résztvev feladata.
11.10. A fogadó Résztvev (k) vagy a NAMP a felhasználásra és elfogyasztásra jóváhagyott Eszközök és
Anyagok elfogyasztásáról vagy felhasználásáról írásos értesítést adnak. Amennyiben nem kerül sor az Eszközök
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és Anyagok felhasználására vagy elfogyasztására, a fogadó Résztvev (k) vagy a NAMP saját költségükre
származtatják vissza az Eszközöket és Anyagokat az átadó Résztvev nek egy kölcsönösen elfogadott
helyszínen, amennyiben az átadó Résztvev másképpen nem határoz. A továbbszállítás az átadó Résztvev
feladata.
11.11. A Résztvev k és a NAM PO minden ésszer módon biztosítják az Eszközökben és Anyagokban lev
Szellemi Tulajdonokhoz F z d Jogok (IPR) védelmét.
11.12. A Résztvev k minden elkövetnek, hogy a SAC MOU céljainak megvalósításához szükséges er forrásokat,
eszközöket és személyi állományt biztosítsák.
12. Fejezet
A NAMP Felel ssége és Kárigények
12.1. A Résztvev k felelnek a NAMP tevékenységeib l származó kárigényekért.
12.1.1. Nevezetesen, a Résztvev k felelnek a NAMP tulajdonjogú C-17 repül gépekb l, illetve a NAMP feladatok
végrehajtásából származó kárigényekért. Továbbá, a Résztvev k együttesen és közvetlenül felel sek
a NATO-val és harmadik felekkel szemben.
12.2. A Résztvev k a NAM PB útján mindent megtesznek a NAMP-pal szemben támasztott kárigények
feldolgozására, értékelésére és rendezésére, a következ feltételek alapján:
12.2.1. A NAM PB alatt Kárigény Bizottság kerül létrehozásra. A Kárigény Bizottság fogadja, veszi nyilvántartásba
és készíti el a NAMP-pal szemben támasztott kárigényeket, illetve továbbítja a NAM PB-hoz, javaslatot téve
a kárigény rendezésére. A Kárigény Bizottság vezeti az igények nyilvántartását. A NAM PB alakítja ki és
határozza a Kárigény Bizottság Hatásköri Jegyzékét.
12.2.2. A kárigények rendezésénél a NAM PB-nak be kell tartania a jelen SAC MOU, a vonatkozó nemzeti
jogszabályok és nemzetközi jog rendelkezéseit, ideértve többek között, az Ottawa-i Megállapodást.
12.2.3. A kárigények rendezése során felmerült költségeket ezen SAC MOU B. Melléklet 2. sz. Táblázat
(M ködési Szegmens Költségviselése) szerinti megosztásban a Résztvev k viselik.
12.2.4. A jelen SAC MOU támogatására kötött Szerz désekb l fakadó kárigényeket a Szerz dés rendelkezései
szerint kell rendezni. A Résztvev k nem mentesítik a Beszállítókat harmadik fél kárigényeinek megtérítése alól.
12.2.5. A Beszállítók alkalmazottai és megbízottai a jelen Fejezet céljából nem tekinthet k a Résztvev k polgári
állomány tagjának.
III. RÉSZ
ÜZEMELTETÉS
13. Fejezet
Bevezetés
13.1. A SAC SB feladata a C-17 repül gépek üzemeltetésének és a HAW tevékenységeinek áttekintése.
13.2. A C-17 repül gépeket és a kapcsolódó támogató eszközöket a jelen SAC MOU III. Részének
(ÜZEMELTETÉS) rendelkezései szerint kell üzemeltetni és támogatni, a CONOPS és Támogatási Elgondolásban
(CONSUP) részletezettek szerint.
13.2.1. A SAC SB hagyja jóvá a CONOPS és CONSUP dokumentumokat, és azokhoz f zött bármilyen
változtatást vagy módosítást.
13.3. A Résztvev k, mint NAM tagnemzetek, az NSPO Alapokmányában foglalt jogaikat gyakorolva, a jelen
SAC MOU III. Részében meghatározottak szerint delegálják egyes hatásköreiket.
14. Fejezet
A C-17 Repül gépek Felségjel Nemzete
14.1. A C-17 repül gépek jelölése és nyilvántartásba vétele a Felségjel Nemzete vonatkozó jogszabályaival és
rendelkezéseivel összhangban történik. A C-17 repül gépeket a Felségjel Nemzetének katonai célú állami
repül gépének kell tekinteni. A Felségjel Nemzete vállalja a C-17 repül gépek nyilvántartásba vételét, jelölését
(felségjel alkalmazása), a kezdeti légialkalmasság igazolását, illetve a légialkalmasság folyamatosságának
felügyeletét. A Felségjel Nemzete az üzemeltet nemzet.
14.1.1. Légialkalmasság Igazolása
14.1.1.1. A Felségjel Nemzete biztosítja a kezdeti igazolásnak a nemzeti jogszabályok és rendelkezések, illetve
a CONOPS szerinti megszerzését. A Felségjel Nemzete a nemzeti jogszabályok és rendelkezések szerint, illetve
a CONOPS-szal összhangban, felügyeli a légialkalmasság folyamatosságát.
14.1.1.2. A Felségjel Nemzete a nemzeti jogszabályokkal és rendelkezésekkel összhangban teremti meg
a C-17 repül gépek életciklusa során alkalmazandó igazolási eljárást, és a légialkalmasság folyamatosságának
felügyeletét. Ezeket az eljárásokat a Résztvev kkel egyeztetve kell kialakítani. Az eljárások írják le a Nemzeti
Légügyi Hatóság (NAA), a NAMP és a HAW feladatait és felel sségeit.
14.2. A Résztvev k biztosítják a Felségjel Nemzetének a regisztrációhoz, a kezdeti légialkalmasság igazolásához
és folyamatos felügyeletéhez szükséges forrásokat. A költségeket ezen SAC MOU B. Melléklet (Pénzügyek)
2. sz. Táblázata (M ködési Szegmens Költségmegosztása) szerinti megosztásban, a NAM PO feldolgozása
alapján viselik.
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14.3. A Felségjel Nemzete vállalja a nemzetközi légtérben vagy harmadik nemzet területén az állami
légijárm vével kapcsolatos felel sséget. Ezen a felel sség a repül gép személyzetének állampolgárságától vagy
a szállítmány nemzeti származási helyét l függetlenül alkalmazandó. A többi Résztvev vállalja az abból adódó
felel sségét, hogy személyzetet bocsát a Felségjel Nemzete állami repül gépének rendelkezésére, illetve
szállítmányt vagy személyi állományt helyez el a gépen.
14.4. Diplomáciai Engedély
14.4.1. A Felségjel Nemzete a HAW által végrehajtandó feladatokhoz a szokásos nemzeti és nemzetközi
eljárások szerint diplomáciai engedély kérelmet nyújt be. A Résztvev k segíthetik a Felségjel Nemzetét, ideértve
megfelel felhatalmazás esetén a meghatalmazottként való eljárást, a HAW küldetésekre vonatkozó diplomáciai
engedélyek beszerzése érdekében. A feladatban érintett Résztvev k a kell id ben megadják a diplomáciai
engedély megszerzéséhez szükséges valamennyi információt és a vonatkozó okmányokat. Az információkat és
okmányokat biztosító Résztvev k felel sek azok tartalmának érvényességéért. A diplomáciai engedély
megszerzésének eljárását a CONOPS-ban kell részletezni.
14.4.1.1. Sem a HAW/CC-nek, sem bármelyik Légijárm parancsnoknak nincs joga olyan személyek, utasok,
rakomány vagy más anyagoknak a C-17 repül gépek fedélzetére jutásának engedélyezésére, amelyek sértenék
az arra a misszióra kiadott diplomáciai engedélyt.
14.4.2. A C-17 repül gépnek a feladat-végrehajtással kapcsolatban MOB-n kívül nyújtott szolgáltatások költségeit
a B. Melléklet (Pénzügyek) 3. sz. Táblázata (Költségmegosztás kategóriánként) szerint a Résztvev k között fel
kell osztani. A HAW, a PIC, illetve a NAM PO végzi a kifizetést a SAC Program nevében.
14.5. A Felségjel Nemzete felel s az állami repül gépnek a nemzetközi jogon alapuló valamennyi kiváltsága és
mentessége érvényre juttatásáért. A többi Résztvev és a NAMP segíti a Felségjel Nemzetét ennek
teljesítésében.
14.6. A repül személyzet jogállása
14.6.1. A repül személyzet egyéni tagjainak jogállását a repül gép-személyzet állampolgársága szerinti állama
és azon államok, ahol repül személyzet tagjai tartózkodnak, illetve amely felett átrepülnek, között hatályban lev
nemzetközi megállapodások határozzák meg. A Résztvev k felel ssége megállapodások létrehozása, ha
szükséges, azokon kérdésekben, amelyekre a NATO vagy a PfP SOFA, vagy egyéb jogállási megállapodás nem
alkalmazható.
14.7. Felszállás a C-17 Repül gépek fedélzetére
14.7.1. A Felségjel Nemzete átruházza a HAW/CC-nek, illetve az egyes Légijárm Parancsnokoknak (PIC)
személyeknek a C-17 repül gépek fedélzetére való felszállása elutasításának jogát, beleértve az állami
kormánytisztvisel két is, kivéve azon Résztvev k állami kormánytisztvisel it, melyek területén a C-17 repül gép
leszáll.
14.7.2. A SAC C-17 repül gépek meglátogatása és fedélzetére való felszállása nem résztvev nemzetek részér l
a CONOPS-ban lefektetett eljárásrend szerinti el zetes engedélyhez kötött.
14.8. Fegyveres Személyi Állomány
14.8.1. A Felségjel Nemzete átruházza a HAW/CC-nek a C-17 repül gépek fedélzetére fegyveres személyi
állomány felszállásának engedélyezési jogát.
14.9. A Felségjel Nemzete a jelen Fejezet alapján átruházott jogokat a HAW/CC és a SAC SB értesítése mellett
visszavonhatja.
15. Fejezet
A Nehéz Légiszállító Ezred Felépítése
15.1. A Nehéz Légiszállító Ezred (HAW) egy többnemzeti katonai egység, amely a C-17 repül gépekb l,
a személyi állományból, felszerelésb l és a magyarországi Pápa-n lév MOB létesítményeib l tev dik össze.
15.2. A HAW egy befogadott alakulat a MOB-on és a Résztvev k irányelveinek és SAC SB által meghatározott
eljárásoknak a hatálya alá esik, illetve alkalmazkodik a Bázis Megállapodáshoz.
15.3. A Pápai Légibázis és az ottani létesítmények, a Bázis Megállapodással összhangban, a HAW
rendelkezésére áll mindaddig, míg a Résztvev k a repül tér és létesítményeinek használatát a HAW számára
igénylik.
15.4. A HAW vezetését a HAW/CC látja el.
15.5. A HAW személyi állománya:
15.5.1. A SAC Résztvev i folyamatosan képzett, szolgálatra alkalmas személyi állománnyal töltik fel a HAW
valamennyi kijelölt beosztását. A személyi állománynak a HAW/CC által alkalmatlannak min sítése esetén,
a küld Résztvev vel folytatott konzultáció után és a munkaköri leírást alapul véve, nem tekintend teljesítettnek
a Résztvev által elvárt személyi hozzájárulás a HAW-hoz.
15.5.2. Általános szabályként az átlagos külszolgálati id négy esztend , legkevesebb kett év, a beosztásba
helyezést megel z kiképzés sikeres teljesítését követ en.
16. Fejezet
Vezetés és Irányítás
16.1. A HAW/CC:
16.1.1. A Résztvev k HAW/CC részére delegálják az OPCON-t a HAW vezetésének és a NAMP tulajdonában
lev C-17 repül gépekkel, a kapcsolódó anyagokkal, felszerelésekkel és a Résztvev k által a HAW számára
biztosított tejes személyi állománnyal végzend m veletek vezetésének érdekében.
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16.1.1.1. A HAW/CC az OPCON-t a Résztvev k által biztosított hader felett gyakorolja a HAW-ra kijelölt
hadm veleti feladatok végrehajtásának érdekében.
16.1.2. A Felségjel Nemzete a C-17 repül gépekkel folytatott m veletek jogát átruházza a HAW/CC-re a jelen
SAC MOU és a CONOPS keretében.
16.1.3. A HAW/CC irányítást gyakorol ezen SAC MOU 15. Fejezet (A Nehéz Légiszállító Ezred Felépítése)
15.1 bekezdése alapján a HAW rendelkezésére bocsátott vagyontárgyak felett.
16.1.3.1. A HAW/CC jogosult a Pápai Légibázison az irányítása alá tartozó vagyontárgyakat és szolgáltatásokat
ideiglenesen elérhet vé tenni a résztvev nemzetekhez, a NATO-hoz vagy NATO tagállamokhoz tartozó állami
repül gépek részére, amennyiben ez lehetséges a HAW saját kötelezettségeinek teljesítésére gyakorolt
hátrányos hatás nélkül. Ezen jogkörbe nem tartozik bele a SAC C-17 repül gép használata.
16.1.3.2. Az ezen Fejezet alapján nyújtott támogatások az adott id ben a Pápa Légibázison elérhet
vagyontárgyak és szolgáltatások képességeinek keretein belül kell, hogy maradjanak, és nem igényelhetnek
további pénzügyi támogatást, személyi állományt, er forrásokat, beszerzést vagy beruházást.
16.1.3.3. A nyújtott támogatásnak ezen SAC MOU, a Bázis Megállapodás, a Résztvev k irányelvei és a SAC SB
és NAM PB által kiadott eljárások és szabályzatok rendelkezéseinek kell megfelelnie. Ezenfelül, a Pápa
Légibázison elérhet vagyontárgyak és szolgáltatások használatára vonatkozó eljárások és velejáró költségekre
a STANAG 3113 ASSE [Edition 7 (October 12, 2005) látogató személyek, repül gépek és járm vek
támogatására vonatkozó rendelkezések cím ] dokumentum is irányadó.
16.1.3.4. A HAW/CC rendszeresen jelentést tesz a SAC SB-nek és a NAM PB-nek az vagyontárgyak és
szolgáltatások bármilyen, ezen fejezet 16.1.3.1. bekezdés szerinti igénybevételér l
16.1.4. A HAW/CC feladata a logisztikai támogatási követelmények meghatározása a 18. Fejezetben leírtak
szerint.
16.1.5. A HAW/CC bármely kérdésben tanácsot és konzultációt kérhet a SAC SB-t l; ez a rendelkezés azonban
nem csökkenti a HAW/CC egyébirányú kötelezettségeit.
16.1.6. A HAW/CC jelentést tesz a SAC SB ülésein az el z ülés óta eltelt id szakban folytatott m veletekr l.
16.1.7. A HAW/CC a SAC SB felé felel s és számonkérhet a HAW irányelveiért, feladataiért és
tevékenységéért. Ez nem jelenti azt, hogy a SAC SB OPCON-t gyakorol, vagy feladatokat szabhat
a HAW/CC-nek, vagy egyéb módon beavatkozna a katonai utasításrendszerbe.
16.1.8. A HAW/CC felel s azért, hogy a repülés el tt figyelembe vegye a gépszemélyzet tagjait a célállomás
országokban megillet jogállásról és tájékoztassa ket err l.
16.2. A M veletekre vonatkozó vezetési/irányítási kapcsolatok:
16.2.1. A Résztvev k megtartják a FULLCOM-ot a HAW-hoz delegált nemzeti személyi állományuk felett.
A Résztvev k a FULLCOM-ot a HAW-hoz beosztott legmagasabb rendfokozatú személyük útján érvényesítik,
aki a Rangid s Nemzeti Képvisel (SNR).
16.2.2. A Résztvev k a HAW-hoz beosztásba vezényelt személyi állományukat utasítják, hogy a feladatvégrehajtásokkal kapcsolatos utasításokat a HAW/CC-t l elfogadják.
16.2.2.1. A Résztvev k felel sek személyi állományuk fegyelméért.
16.2.2.2. A HAW/CC feladata panaszeljárásokat bevezetni arra, hogy a jogaiban sértett HAW személyi állomány
részére megfelel eljárás rendelkezésre álljon. Ezen eljárások lehet séget adnak a jogaiban sértett
HAW állománynak és a HAW/CC-nek, hogy megkíséreljék megoldani a panaszt, ha az a HAW/CC jogkörén belül
van. Ezen eljárások a jogaiban sértett állomány döntése alapján használhatók, aki dönthet úgy, hogy ezen
eljárások helyett közvetlenül az SNR-hoz fordul, ha ezt a nemzeti szabályaik megengedik.
17. Fejezet
M veletek
17.1. A C-17 repül gépekkel folytatott m veletek a jelen SAC MOU és a CONOPS rendelkezéseinek, valamint
a nemzetközi jog elveinek teljes tiszteletben tartása mellett történnek.
17.1.1. A CONOPS leírja azokat az eljárásokat, amelyek alapján a HAW/CC a Résztev kt l a C-17 repül gépek
felhasználására útmutatást kap. Ez az útmutatás határozza meg azokat a különleges feladat-kategóriákat,
amelyeket nem lehet folytatni, illetve azokat a teherárukat vagy utasokat, akiket nem lehet a C-17 repül gépeken
szállítani.
17.1.1.1. A HAW/CC tájékoztatja az SNR-okat a repül gépek felhasználását, elhelyezkedését és dátumait
tartalmazó. légiszállítási menetrendr l.
17.1.2. A CONOPS írja le, továbbá azokat az eljárásokat, amelyek alapján a Résztvev k vagy a HAW/CC
a SAC SB jóváhagyását kérheti különleges feladat-kategóriák folytatására, illetve különleges teheráruk vagy
utasok szállítására a C-17 repül gépeken.
17.2. A C-17 repül gép használatát a kérelmez SAC Résztvev feladataként, annak repülési óráinak
felhasználásával kell lefolytatni.
17.3. Egy Résztvev a repülési óráit felhasználhatja bármely olyan személy vagy jogi személy támogatására is,
aki nem Résztvev ebben a SAC MOU-ban. Azonban a C-17 repül gépek nem használhatók kereskedelmi
célokra és nem kerülhetnek kereskedelmi vállalkozások irányítása alá. Az ilyen támogatásokat az adott
Résztvev m veleteként kell végrehajtani.
17.4. Az egyes Résztvev k jogosultak a C-17 repül gépeket a közzétett repülési órák erejéig használni, melyet
naptári évenként, a C-17 repül gépek rendelkezésre állása alapján mérnek. Ha egy Résztvev a közzétett
repülési óráinál több repülési órára tartana igényt egy naptári éven belül, a Résztvev k megállapodhatnak
a repülési órák egymás közötti átadásáról vagy erre vonatkozóan kidolgozhatják az erre vonatkozó szükséges
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eljárásokat. Amennyiben nem lehetséges a repülési órák Résztvev k közötti átadása, a tartalék repülési órák
felhasználása ezen SAC MOU 8. Fejezet (Pénzügyi Alapelvek és Eljárások) 8.10.15 bekezdése szerint történik.
17.5. Repülési Órák felhasználására irányuló kérelmek:
17.5.1. A repülési óra kérelmeket a CONOPS-ban leírt eljárások szerint kell benyújtani.
17.5.2. A jelen SAC MOU szellemében a Résztvev k kizárólag valós igényeket tükröz kérelmeket nyújtanak be
a C-17 repül gép képességre vonatkozóan, miközben a lehet legnagyobb rugalmasságot tanúsítják az igényelt
id ket és prioritási paramétereket illet en.
17.6. Küldetési Prioritások és Alapelvek a Repülési Óra Kérelmek Ütközésének Kezelésére:
17.6.1. A küldetési prioritást a CONOPS-ban felsorolt prioritási paraméterek szerint hajtják végre.
17.6.2. A C-17 repül gépek igényléseinek ütközése esetén a HAW/CC rendelkezik végleges döntési jogkörrel
az egymással ütköz repülési óra kérelmek kezelésénél.
17.6.2.1. A HAW/CC ezen konfliktus feloldási jogkörének gyakorlásánál döntési tényez ként vegye figyelembe
a következ ket:
17.6.2.1.1. Els sorban a Résztvev k állampolgárai élete megvédésének azonnali/vészhelyzeti igénye.
17.6.2.1.2. Másodsorban, az egyenl prioritással bíró küldetések közötti ütközés esetén, a legmagasabb
közzétett Repülési Óraszámmal rendelkez Résztvev .
17.7. A HAW/CC m veleti okokból jogosult visszautasítani bármilyen repülési óra felhasználást. A Résztvev t
haladéktalanul értesíteni kell a visszautasítás okairól.
17.8. Amennyiben a Felségjel Nemzete értesíti a SAC SB-t és a HAW/CC-t, hogy a C-17 repül gépek használata
az nemzetközi jogi kötelezettségeivel ellentétes, a HAW/CC nem jogosult a feladat végrehajtására.
17.9. Balesetek Kivizsgálása:
17.9.1. A repül gép baleseteit és rendkívüli eseményeit biztonsági célokból a 3531 NATO Szabványosítási
Megállapodás (STANAG) szerint fogják kivizsgálni, ahol az érintett Résztvev elfogadta ezt a STANAG-ot. A
biztonsági vizsgálatnak nem célja a felel sség megosztása, vagy megállapítása, sem egyéb, a biztonsághoz nem
kapcsolódó kérdés tisztázása. A Felségjel Nemzete gyakorolja a STANAG szerinti üzemeltet nemzet feladatait.
Ez a kivizsgálás, egészben vagy részleteiben, nem helyettesíti, nem zárja ki a Résztvev saját nemzeti
jogszabályai és rendelkezései szerint végzend vizsgálatokat.
17.10. Bármelyik Résztvev nemzetbiztonsági vagy lényeges külpolitikai okokból, a feladat végrehajtását
megel z en, a HAW/CC és a SAC SB útján a Résztvev k értesítése mellett kimaradhat egy feladatból.
A kimaradó Résztvev személyi állománya, ideértve a repül gép személyzetét is, vagy teheráruja nem lesz
a C-17 repül gépek fedélzetén ilyen feladatok végrehajtása során. A kimaradó Részvev t nem lehet kapcsolatba
hozni a feladatból származó felel sségekkel és kifizetett kárigényekkel.
17.11. A SAC SB kiadhat „szabad helyek” irányelvet, amelyet a CONOPS-ban is tükrözni kell, és amely
a C-17 repül gépen elérhet többlet utashelyek használatát szabályozza. A kihasználatlan képességek
hasznosítása ezen MOU rendelkezéseinek és a Résztvev nemzeti jogszabályainak és irányelveinek
megfelel en történik. Bármelyik Résztvev dönthet úgy, hogy nem vesz részt vagy nem m ködik közre a szabad
helyek biztosításában.
18. Fejezet
Logisztikai Támogatás
18.1. A logisztikai támogatás felöleli az összes m szaki, min ségbiztosítási, karbantartási, ellátási, szállítási,
er forrás-gazdálkodási tevékenységet, a támogató rendszereket, illetve a m ködéshez szükséges folyamatos
légialkalmasság biztosítását.
18.2. A HAW/CC a NAM PO-val való konzultációt követ en felel a C-17 repül gépek és a támogató rendszerek
SAC CONOPS-ot és a Résztvev k feladatszabását kielégít logisztikai támogatás meghatározásáért.
18.3. A HAW/CC a NAM PO-val való konzultációt követ en felel a C-17 repül gépek és a támogató eszközök
karbantartásáért, karbantartásának felügyeletéért, illetve a karbantartás min ségbiztosításáért.
18.4. A logisztikai támogatás legyen összhangban a SAC SB által jóváhagyott CONSUP-al.
18.5. A SAC SB továbbítja a HAW logisztikai támogatási igényeit a NAM PB-hoz.
18.6. A NAM PO a lehet legnagyobb mérték versenyeztetéssel köt szerz déseket a logisztikai támogatásra.
19. Fejezet
A Nehéz Légiszállító Ezred Jogállása
19.1. A HAW a NAMP-tulajdonában lév , magyar felségjel C-17 repül gépekb l és egyéb vagyontárgyakból,
illetve a Résztvev k által a jelen SAC MOU rendelkezései szerint kijelölt személyi állományból álló többnemzeti
katonai egység.
19.1.1. A Felségjel Nemzete a HAW/CC és a PIC útján juttatja érvényre a jelen SAC MOU 14. Fejezetében
felsorolt kötelezettségeket.
19.1.2. A HAW nem rendelkezik a nemzetközi jog, illetve a Résztvev k nemzeti jogszabályai szerinti jogi
személyiséggel, így nem illetik meg jogok és kötelezettségek. Azonban a HAW a számára megszabott
feladatokat a jelen SAC MOU, illetve az állami repül gépekre vonatkozó nemzetközi jogi alapelvek alapján hajtja
végre.
19.2. A Fogadó Nemzet által rendelkezésre bocsátott földterület, építmények és állandó telepítés berendezések
a Fogadó Nemzet tulajdonában maradnak. Az ilyen vagyontárgyak jogállását a Fogadó Nemzet jogszabályai és
rendelkezései szabályozzák.
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19.3. Az NAMP-on keresztül a MOB-on létesített építmények és állandó telepítés berendezések jogállását
a Befogadó Nemzeti Megállapodással összhangban kell rendezni.
19.3.1. A Résztvev k a SAC SB útján id közönként felülvizsgálják a NAMP által a MOB-on beszerzett, vagy
felújított építmények és állandó telepítés berendezések állapotát. Amennyiben a SAC SB megállapítja, hogy egy
bizonyos építményre vagy állandó telepítés berendezésre a továbbiakban nincs szüksége a HAW-nak,
a SAC SB a NAMP útján kezdeményezi a használati jognak a Fogadó Nemzetre történ átruházását.
19.3.2. A Résztvev k a SAC SB, illetve a Fogadó Nemzet útján egyeztetik a megállapodásra került építmények
és állandó telepítés berendezések használati jogának feltételeit, beleértve a fejlesztések és építések esetleges
kompenzációját is.
19.3.3. A MOB-on lev építmények és állandó telepítés berendezések használati jogára alkalmazandó további
eljárásokat a Befogadó Nemzeti Megállapodás és a Bázis Megállapodás tartalmazza.
19.4. A Résztvev k területén, a Résztvev k, valamint a HAW-hoz beosztott katonai és polgári személyeik, illetve
családtagjaik jogállását a NATO SOFA, illetve PfP SOFA szabályozza, megfelel en alkalmazva. További jogállás
a Fogadó Nemzettel létrehozandó kiegészít kétoldalú vagy többoldalú megállapodás alapján biztosítható.
20. Fejezet
Üzemeltetési Kárfelel sség és Kárigények
20.1. A Résztvev k felelnek a HAW tevékenységéb l fakadó, illetve a HAW egy tagja által a SAC Programmal
kapcsolatos kötelezettségeinek végrehajtásával kapcsolatos kárigényekért.
20.1.1. Nevezetesen, a Résztvev k közösen és közvetlenül felel sek a NATO-val és harmadik felekkel szemben a
C-17 repül gépek üzemeltetéséb l fakadó kötelezettségekért, kivéve a NAC-jóváhagyású m veleteket, amelyeket a
NAC eseti külön NATO megállapodások alapján rendez, összhangban a NATO m veletekre vonatkozó
irányelvekkel.
20.2. A Résztvev k a SAC SB útján mindent megtesznek a SAC Program végrehajtásából ered kárigények
feldolgozására, értékelésére és rendezésére a következ feltételek szerint:
20.2.1. A SAC SB alatt Kárigény Bizottság kerül létrehozásra. A Kárigény Bizottság fogadja, veszi nyilvántartásba és
készíti el a SAC Program végrehajtásából ered kárigényeket, illetve továbbítja a SAC SB-hez, javaslatot téve az
igény rendezésére. A Kárigény Bizottság vezeti az igények nyilvántartását. A SAC SB alakítja ki és határozza a
Kárigény Bizottság Hatásköri Jegyzékét.
20.2.2. Az igények rendezésénél a SAC SB-nek be kell tartania a jelen SAC MOU rendelkezéseit, illetve
a vonatkozó nemzeti és nemzetközi jogszabályokat.
20.2.2.1. Az igények rendezése során felmerült költségeket a NATO SOFA VIII. Cikkelye, illetve a PfP SOFA
I. Cikkelye rendelkezései szerint rendezik.
20.2.2.2. A NATO vagy PfP SOFA által nem szabályozott helyzetekb l fakadó Résztvev k közötti igényeket
a SAC SB-vel folytatott megbeszélések útján, a NATO SOFA VIII: Cikkelyében megalapozott elvek alapján rendezik.
20.2.2.2.1. A Résztvev k szándéka, hogy kölcsönösségi alapon lemondanak a NATO vagy PfP SOFA által nem
szabályozott helyzetekb l fakadó egymás közötti igényeik érvényesítésér l. Amennyiben egy Résztvev nem képes
a NATO vagy PfP SOFA által nem tartalmazott helyzetekb l fakadó egy másik Résztvev vel szembeni igényér l
lemondani, álláspontját be kell jelentenie a SAC SB-nek. Miután a SAC SB ilyen bejelentést kapott,
a kérdéses Résztvev t nem köteles jöv beni igényeir l lemondani, sem a többi Résztvev nem köteles
a Résztvev vel szembeni jöv beni igényeir l lemondani. Továbbá, ha valamelyik Résztvev nem képes
a kárigényr l való lemondásra a NATO SOFA vagy a PfP SOFA által nem szabályozott esetekben, a másik
Résztvev kimaradhat azon missziókból, amelyekben a kárigényr l le nem mondó Résztvev részt vesz, ezen SAC
MOU 17. Fejezet (M veletek) 17.10. bekezdésben foglalt eljárással összhangban. A tartózkodó Résztvev nem
visel semmilyen felel sséget és nem felel kárigényekért ezen misszióból ered en.
20.2.2.3. A NATO SOFA vagy a PfP SOFA által nem szabályozott harmadik félt l származó kárigényeket
a legilletékesebb Résztvev (k) dolgozzák fel, ahogy ezt a SAC SB meghatározza.
20.2.3. A HAW tevékenységei alapján felmerült igények kielégítésének költségeit a jelen SAC MOU
B. Mellékletének (Pénzügyek) 2. sz. Táblázata (M ködési Szegmens Költségmegosztása) szerint a Résztvev k
közösen viselik. Amennyiben egy Résztvev korábban kimaradt azon misszióból, amelyb l kárigény keletkezett,
ezen SAC MOU B. Melléklet (Pénzügyek) 2. sz. Táblázata (M ködési Szegmens Költségmegosztása)
újraszámolandó a bentmaradó Résztvev k között a kinyilatkoztatott Repülési Óráik arányában.
20.2.4. Amennyiben ezen Fejezet alapján kifizetend nek ítélnek meg egy igényt, a SAC SB az igény fedezéseként
felkéri a NAM PB-t további hozzájárulások bekérésére. A kifizetéseket a NAM PO végzi.
20.3. Ezen Fejezet 20.1.1. bekezdésén alapuló együttes felel sségére alapozva a Résztvev k mentesítik
a Felségjel Nemzetét a C-17 repül gépek felségjellel ellátásából vagy regisztrációjából fakadó felel sségek és
igények alól. A felmerül költségeket valamennyi Résztvev viseli, beleértve a Magyar Résztvev t is, a jelen
SAC MOU B. Mellékletének 2. sz. Táblázata (M ködési Szegmens Költségmegosztása) szerint.
20.4. A C-17 repül gépeknek olyan ellenségeskedésekben való használatából ered felel sséget és kárigényt,
amelyekre az Észak-atlanti Szerz dés 5. Cikkelye vonatkozik, nem terjednek ki a PfP államok felel sségére vagy
pénzügyi felel sségére, kivéve ha az adott PfP állam is részt vesz benne. Ha a PfP állam nem vesz részt, akkor
ezen nemzet nem osztozik az ilyen kárigények kielégítésének költségeiben.
20.5. A C-17 repül gépeknek fegyveres konfliktusokban való közvetlen részvételéb l ered felel sségekben és
kárigényekben nem osztozik az a Résztvev , aki tartózkodott attól a missziótól.
20.6. A Beszállítók alkalmazottai és megbízottai a jelen Fejezet céljából nem tekinthet k a Résztvev k polgári
személyi állományának tagjának.
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21. Fejezet
Pénzügyi Alapelvek és Eljárások a Nehéz Légiszállító Ezred részére
21.1. Általános alapelvek:
21.1.1. Az NFRP szabályozza a HAW m veleteinek és támogatásának pénzügyi adminisztrációját.
21.1.2. A Résztvev k minden lehetséges segítséget megadnak a HAW m veleti költségeinek minimalizálásához.
21.2. Pénzügyi alapelvek:
21.2.1. A HAW-hoz beosztott katonai és polgári személyi állomány (pl. nemzeti adminisztratív támogatás és hazai
létesítmények, mint például lakások és egészségügyi ellátás) a meghatározott nemzeti támogatásának
finanszírozása az illet Résztvev feladata.
21.3. A katonai és polgári személyi állomány költsége:
21.3.1. A HAW katonai és polgári személyi állományának beosztása a CONOPS-ban meghatározottak szerint
történik.
21.3.2. A beosztások feltöltése a jelen SAC MOU 15. Fejezet (A Nehéz Légiszállító Ezred Felépítése)
15.5.1. bekezdése szerint nemzeti feladat. Minden Résztvev nek legalább egy beosztás kerül kijelölésre
a HAW-nál.
21.3.3. A katonai és polgári személyi állomány hozzájárulást Nem-pénzbeni Költségként számolják el
a SAC Program Költségplafonon belül, az NRFP szerint.
21.3.4. A Résztvev k a jelen SAC MOU B. Melléklet 2. sz. Táblázatában (M ködési Szegmens Költségviselése)
szerepl pénzügyi költségmegosztása felett betöltött beosztásai további Nem-pénzbeni Hozzájárulásként
kerülnek jóváírásra.
21.3.5. A Résztvev k a jelen SAC MOU B. Melléklet 2. sz. Táblázatában (M ködési Szegmens Költségviselése)
szerepl költségmegosztás alatt betöltött beosztásai további pénzügyi hozzájárulásként jelentkezik az m ködési
költségvetésben.
21.4. Költségvetési eljárás:
21.4.1. A HAW a NAM PO által kezelt éves költségvetési terv alapján kerül finanszírozásra. A HAW/CC éves
költségvetési-igényt nyújt be a SAC SB útján a NAM PB-hoz jóváhagyásra.
21.4.2. A HAW/CC jogosult az elfogadásra került m veleti költségvetés felhasználására a napi m ködési és
adminisztrációs követelményei szerint.
21.4.3. Amennyiben szükséges, hogy a HAW a m veleti költségvetés által meghatározott normál m veleti szintet
meghaladó mértékben kell m ködjön, a HAW/CC-nek tájékoztatnia kell a SAC SB-t a fokozott mérték
kiadásokról. Amennyiben a Résztvev k további hozzájárulásának bekérésére van szükség, a SAC SB
a kiadásokat megel z en a Résztvev k további hozzájárulásának jóváhagyását kérve tájékoztatja a NAM PB-t
ezen igényr l.
21.4.4. A 20. Fejezetben meghatározott kifizetend kárigényeket a jelen SAC MOU 20. fejezet (Üzemeltetési
Kárfelel sség és Kárigények) 20.2. bekezdésének rendelkezései szerint kell feldolgozni.
21.5. Légi Esemény Alap (AIF):
21.5.1. Az AIF-et a HAW-ra bízott NAMP tulajdonú vagyontárgyak, szállítmány, utasok és a HAW személyi
állomány megvédéshez szükséges azonnali igények kielégítésére kell felhasználni egy légi esemény esetén.
21.5.2 Az AIF felhasználható harmadik feleknek egy SAC Program légi eseményb l ered humanitárius
szükségleteinek kielégítésére is.
21.6. Költségtérítések:
21.6.1. Olyan feladatok végrehajtása közben felmerült költségeket, amelyek nem a jelen SAC MOU résztvev
személyt vagy jogi személyiséget támogatnak, az érintett Résztvev (k) fedezi(k). Az ilyen feladatok után
a Résztvev (k) által kapott költségtérítéseket a Résztvev (k) nemzeti jogszabályai és rendelkezései szerint
a Résztvev (k) megtartja(k).
22. Fejezet
Konfiguráció Kezelés
22.1. Feladatok és Felel sségek:
22.1.1. A NAM PO végzi valamennyi NAMP-tulajdonban lev repül gép rendszer, hardver, szoftver, szimulátor és
támogató berendezés Konfigurációjának Kezelését a CONOPS-szal és CONSUP-pal összhangban.
22.2. Az USA Légierejével való együttes üzemeltethet séget fenn kell tartani. A Résztvev k a lehet legnagyobb
mértékben biztosítják a HAW és a HAW-val kapcsolatba kerül nemzeti rendszerek interoperabilitását.
IV. RÉSZ
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
23. Fejezet
Információk közreadása és felhasználása
23.1. Általános:
23.1.1. A Résztvev k elismerik, hogy a SAC Program sikere a SAC Program végrehajtásához szükséges
információk teljes és haladéktalan cseréjén múlik. A Résztvev k jogot szereznek az ilyen Információk
megszerzésére, a C-17 repül gépek és egyéb vagyontárgyak beszerzésére, vezetésére, támogatására és

2253

üzemeltetésére. A megszerzend Információk természete és mennyisége a jelen SAC MOU 3. Fejezetében
(Célkit zések és Tárgy) meghatározott célokkal vannak összhangban.
23.1.2. Az Információk átadására a következ export-ellen rzési rendelkezések érvényesek:
23.1.2.1. Az Információk átadása összhangban van az átadó Résztvev export ellen rzési jogszabályaival és
rendelkezéseivel. Amennyiben az átadó Résztvev kell felhatalmazással rendelkez tisztségvisel i a másik
Résztvev nek, illetve a NAMP-nak történ átadás idején másképpen nem korlátozzák, Résztvev által egy másik
Résztvev nek vagy a NAMP-nak átadásra kerül valamennyi export-ellen rzés hatálya alá es Információ
továbbadható Beszállítóknak, alvállalkozóknak, Lehetséges Beszállítóknak, illetve lehetséges alvállalkozóknak,
ezen SAC MOU 9. Fejezet (Szerz dések El készítése) követelményei szerint. Az egyik Résztvev országának
Beszállítói, alvállalkozói Lehetséges Beszállítói és lehetséges alvállalkozói által egy másik Résztvev ország
Beszállítói, alvállalkozói Lehetséges Beszállítói és lehetséges alvállalkozói számára a jelen SAC MOU alapján
továbbadható export-ellen rzött Információk az átadó Résztvev Kormánya által kiadott engedélyekben vagy
egyéb jóváhagyásokban rögzített feltételek szerint az illetékes export ellen rzési jogszabályokkal és
rendelkezésekkel összhangban történhet.
23.1.2.2. Amennyiben egy Résztvev az export ellen rzött információk továbbadásának korlátozását tartja
szükségesnek, a fenti 23.1.2.1. bekezdésben leírtak szerint haladéktalanul tájékoztatni köteles a másik
Résztvev t. Amennyiben a korlátozás alkalmazásra kerül és egy érintett Résztvev ezt nehezményezi, a
Résztvev NAM PB tagja haladéktalanul értesíti a másik Résztvev NAM PB tagját, és azonnal megbeszélést
folytatnak a kérdések megoldásának, illetve a hátrányos hatások mérséklésének tárgyában.
23.1.2.3. A jelen SAC MOU-nak az Információk védelmére vonatkozó, különösképpen a 10. Fejezet (Harmadik
Félnek Történ Értékesítések és Átadások), a 23. Fejezet (Információk közreadása és felhasználása),
a 25. Fejezet (Biztonsági intézkedések) és a 26. Fejezet (Ellen rzött Nem Min sített Információ) rendelkezései
ellenére, a 9. Fejezetben (Szerz dések El készítése) leírt különleges export ellen rzési rendelkezések, illetve
a jelen Fejezet nem vonatkozik a nem USA Védelmi Minisztérium Résztvev k közötti Információk átadására,
ahol az ilyen információcsere nem tartalmazza az USA export-ellen rzött információit.
23.1.3. Nem érintve a jelen Fejezet egyéb rendelkezéseit, az Információk közreadása kizárólag a Résztvev k
vonatkozó közreadási irányelveivel, jogszabályaival és rendelkezéseivel összhangban történhet.
23.2. Információk Tulajdonjoga:
23.2.1. A Résztvev k érvényben lev joga alapján, az Információkban található valamennyi Szellemi Tulajdonjog
(IPR) az azokat készít t illeti meg.
23.2.2. Valamennyi közreadási és felhasználási korlátozás alá es Információt az IPR vonatkozásában
azonosítani és jelölni kell, Ellen rzött Nem Min sített Információként, illetve Min sített Információként kell kezelni,
min sítési besorolásuk függvényében.
23.2.3. A NATO tag Résztvev k számára, a NATO Védelmi Célú M szaki Információk Cseréjér l Szóló,
1970. október 19-én Brüsszelben aláírt Megállapodás rendelkezései, illetve az 1971. január 1-jén a NAC által
jóváhagyott NATO Védelmi Célú M szaki Információk Cseréjér l Szóló Megállapodás Végrehajtási Utasítása
(illetve valamennyi jogutód megállapodás és eljárás) alkalmazandó az IPR hatálya alá es Információkra. A Finn
és Svéd Résztvev k egyetértenek a SAC PSI beillesztett rendelkezéseivel a nemzeti jogszabályaik és
rendelkezéseik által megengedett mértékben, amelyek nem kevésbé szigorúak, mint azon alkalmazandó
megállapodások/rendelkezések, beleértve ezek végrehajtási utasításait is, amelyek hatályosak az ilyen
Résztvev k és a NATO között.
23.3. A Résztvev k által a SAC Program teljesítése alatt létrehozott vagy biztosított információkat ezen Fejezet
23.4. és 23.8. bekezdései szerint kell kezelni.
23.4. Kormányzati El térinformáció:
23.4.1. Közreadás:
23.4.1.1. A Résztvev k katonai vagy polgári személyi állománya által létrehozott valamennyi Kormányzati
El térinformációt haladéktalanul és költségmentesen a Résztvev k és a NAMP tudomására hozzák.
23.4.2. Felhasználás:
23.4.2.1. Az egyes Résztvev k és a NAMP valamennyi Kormányzati El térinformációt költségmentesen
használhat fel Védelmi Célokra. A Kormányzati El térinformációt létrehozó Résztvev továbbra is megtartja az
információ felhasználására vonatkozó jogait. Bármely harmadik félnek történ értékesítés vagy egyéb átadás a
jelen SAC MOU 10. Fejezetének (Harmadik Félnek Történ Értékesítések és Átadások) rendelkezései szerint
történik.
23.5. Kormányzati Háttérinformációk:
23.5.1. Közreadás:
23.5.1.1. Az egyes Résztvev k, kérésre, haladéktalanul és költségmentesen a többi Résztvev , illetve a NAMP
tudomására hozzák az összes lényeges Kormányzati Háttérinformációt, amelyet a jelen SAC MOU területén kívül
katonai vagy polgári személyi állományuk hozott létre feltéve, hogy:
23.5.1.1.1. Az ilyen Kormányzati Háttérinformációk szükségesek, illetve hasznosak a jelen SAC MOU
végrehajtásához, az információkat birtokló Résztvev a kérelmez Résztvev vel történt egyeztetést követ en
megállapítja, hogy a jelen SAC MOU végrehajtása szempontjából „szükséges” vagy „hasznos”.
23.5.1.1.2. Az ilyen Kormányzati Háttérinformációkat kizárólag akkor lehet közreadni, ha az IPR jogok
birtokosának jogai nem sérülnek.
23.5.1.1.3. Az ilyen Kormányzati Háttérinformációk közreadása az átadó Résztvev nemzeti közreadási
irányelveivel és rendelkezéseivel összhangban történik.
23.5.1.1.4. Az ilyen Kormányzati Háttérinformációk közreadása vagy átadása az átadó Résztvev k nemzeti
export ellen rzési jogszabályaival és rendelkezéseivel összhangban történik.
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23.5.2. Felhasználás:
23.5.2.1. Egy Résztvev által biztosított Kormányzati Háttérinformációkat a kérelmez Résztvev a SAC Program
céljaira költségmentesen használhatja fel. Azonban, a Résztvev kön kívüli IPR-t birtokló jogi személyiségekt l
függ en, az ilyen Kormányzati Háttérinformációkat a kérelmez Résztvev akkor használhatja fel Védelmi
Célokra költségmentesen, ha az ilyen Információk az El térinformációk használatához szükségesek. Az átadó
Résztvev , a másik Résztvev vel egyeztetve határozza meg, hogy a Kormányzati Háttérinformációk
szükségesek-e az El térinformációk használatához. Az átadó Résztvev
fenntartja a Kormányzati
Háttérinformációkra vonatkozó valamennyi jogát.
23.6. Beszállítók El térinformációi:
23.6.1. Közreadás:
23.6.1.1. A Beszállítók által létrehozott és szállított Beszállítói El térinformációkat haladéktalanul és
költségmentesen közlik a Résztvev kkel, illetve a NAMP-pal.
23.6.2. Felhasználás:
23.6.2.1. Az egyes Résztvev k és a NAMP költségmentesen használhatják fel Védelmi Célokra a Résztvev
Beszállítói által létrehozott és szállított összes Beszállítói El térinformációt. Az a Résztvev , melynek Beszállítója
a Beszállítói El térinformációkat létrehozta és szállította, az alkalmazandó Szerz dés szerint fenntartja az
ezekhez f z d valamennyi jogát. A Beszállítói El térinformációk értékesítése vagy egyéb átadása Harmadik Fél
számára a jelen SAC MOU 10. Fejezetének (Harmadik Félnek Történ Értékesítés és Átadás) rendelkezései
szerint történik.
23.7. Beszállítók Háttérinformációi:
23.7.1. Közreadás:
23.7.1.1. A NAMP vagy egy Szerz désköt Résztvev haladéktalanul és költségmentesen bocsátja a többi
Résztvev , illetve a NAMP rendelkezésére a Beszállítói által létrehozott Beszállítói Háttérinformációkat, amelyet a
jelen SAC MOU alapján kötött Szerz dések szerint szállítottak. A Beszállítók által létrehozott, illetve a Résztvev
birtokában lev egyéb Beszállítói Háttérinformációkat haladéktalanul és költségmentesen bocsátja a többi
Résztvev vagy a NAMP rendelkezésére, kérés alapján feltéve, hogy a következ feltételek teljesülnek:
23.7.1.1.1. Az ilyen Beszállítói Háttérinformációk a SAC Program számára szükségesek vagy hasznosak, az
információt birtokló résztvev a kérelmez Résztvev vel, illetve a NAMP-pal történ egyeztetést követ en
megállapítja, hogy a SAC Program számára „szükséges” vagy „hasznos”.
23.7.1.1.2. Az ilyen Beszállítói Háttérinformációk csak akkor bocsáthatók rendelkezésre, ha az IPR jogok
birtokosának jogai nem sérülnek.
23.7.1.1.3. Az ilyen Beszállítói Háttérinformációk közreadása az átadó Résztvev nemzeti közreadási
irányelveivel és rendelkezéseivel összhangban történik.
23.7.1.1.4. Az ilyen Beszállítói Háttérinformációk közreadása vagy átadása az átadó Résztvev nemzeti export
ellen rzési jogszabályaival és rendelkezéseivel összhangban történik.
23.7.2. Felhasználás:
23.7.2.1. A jelen SAC MOU alapján kötött Szerz dések szerint szállított Beszállítói Háttérinformációkat a fogadó
Résztvev k, illetve a NAMP költségmentesen használhatja fel a SAC Program céljaira, a Résztvev kön kívüli IPR
tulajdonosok korlátozásaitól függ en. A kérelmez Résztvev nek, illetve a NAMP-nak közreadott, egy Résztvev
Beszállítói által biztosított egyéb Beszállítói Háttérinformációk költségmentesen használhatók fel a kérelmez
Résztvev vagy a NAMP által vagy számukra a SAC Program céljaira, a Résztvev kön kívüli IPR tulajdonosok
korlátozásaitól függ en, illetve, ha az El térinformáció felhasználása is szükséges, az ilyen Beszállítói
Háttérinformációkat a kérelmez Résztvev vagy a NAMP Védelmi Célokra is felhasználhatja, a Beszállítókkal
kötött igazságos és ésszer feltételek alapján. Az átadó Résztvev a kérelmez Résztvev vel, illetve a NAMP-pal
egyeztetve határozza meg, hogy az ilyen egyéb Beszállítói Háttérinformáció szükséges-e az El térinformáció
felhasználásához. Az átadó Résztvev a Beszállítói Háttérinformációk vonatkozásában fenntartja valamennyi
jogát.
23.8. Az Információk alternatív felhasználása:
23.8.1. Egy Résztvev által biztosított valamely Háttérinformációt a többi Résztvev és a NAMP csak a jelen
SAC MOU-ban kit zött célokra használhat fel feltéve, hogy az átadó Résztvev írásban nem határoz másképpen.
23.8.2. Az egyes Résztvev k el zetes írásbeli hozzájárulása szükséges az El térinformációknak a jelen
SAC MOU rendelkezéseit l eltér célokra történ felhasználáshoz.
23.9. Szabadalmak:
23.9.1. Az egyes Résztvev knek, illetve a NAM PO-nak valamennyi Szerz désébe bele kell foglalnia
a SAC Program számára a Szabadalmi és Találmányi jogok rendelkezési jogát szabályzó rendelkezéseket:
23.9.1.1. Feltéve, hogy a Résztvev az érintett Beszállítótól tehermentesen rendelkezik az ilyen Találmányok
jogcímével és az ezekre vonatkozó Szabadalmi bejelentések jogosultságával; illetve
23.9.1.2. Feltéve, hogy a Beszállító rendelkezik az ilyen Találmányok jogcímével és az ezekre vonatkozó
Szabadalmi bejelentések jogosultságával, miközben biztosítja a Résztvev knek a Találmányok és Szabadalmak
költségmentes felhasználási jogát a jelen Fejezet 23.7.2.1. bekezdésének rendelkezései szerint.
23.9.2. Ezen fejezet 23.9.3-tól 23.9.6-ig terjed bekezdései alkalmazandók a Résztvev k katonai vagy polgári
személyi állománya által készített Találmányok Szabadalmi jogaira, ideértve a kormányzati tulajdonban lev
létesítményeket is, illetve valamennyi Beszállítók által készített Találmányt is, amelyekre a Szerz désköt
Résztvev , vagy a NAMP jogcímet birtokol, vagy jogosult a jogcím megszerzésére.
23.9.3. Amennyiben egy Résztvev
rendelkezik, vagy biztosítani képes egy Találmány Szabadalmi
bejelentésének jogát, akkor ez a Résztvev egyeztetést kell, hogy folytasson a többi Résztvev vel az ilyen
Szabadalmi bejelentés kezdeményezésér l. Az a Résztvev , aki rendelkezik, vagy megkapja az ilyen
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Találmányok jogcímét, a többi országban kezdeményezi, kezdeményezteti a Szabadalmi bejelentést, illetve
biztosítja a többi Résztvev knek a jogcímmel rendelkez Résztvev nevében a Találmány szabadalmi
bejelentésének lehet ségét. A Résztvev haladéktalanul tájékoztatja a többi Résztvev t és a NAMP-ot a
szabadalmi bejelentés megindításáról. Amennyiben egy Résztvev szabadalmi bejelentését kezdeményezett,
vagy kezdeményeztetett, felhagy a bejelentés folytatásával, vagy abbahagyja a bejelentésre kapott, illetve kiadott
Szabadalom gondozását, akkor a Résztvev értesíti a többi Résztvev t és a NAMP-ot döntésér l, és lehet vé
teszi a többi Résztvev nek, illetve a NAMP-nak a Szabadalom folytatását, illetve gondozását.
23.9.4. Egyes Résztvev k megkapják a SAC Program Találmányaira vonatkozó Szabadalmi bejelentések, illetve
a megadott Szabadalmak másolatait.
23.9.5. Az egyes Résztvev k nem-kizárólagos, visszavonhatatlan, royalty-mentes licencet biztosítanak a többi
Résztvev nek, illetve a NAMP-nak a Találmányok Szabadalmaira, a Találmányoknak az egész világon
a SAC Programban való alkalmazására.
23.9.6. A NATO tag Résztvev k a jelen SAC MOU alapján kezdeményezett Szabadalmi bejelentéseket, illetve az
IPR-en kívüli egyéb követeléseket, amelyek Min sített információkat tartalmaznak, az 1960. szeptember l-jén
Párizsban aláírt, a védelmi célokat szolgáló találmányok és a szabadalmaztatásra benyújtott védelmi célokat
szolgáló találmányok titoktartalmának kölcsönös védelmér l szóló NATO Megállapodás és annak Végrehajtási
Eljárásai (illetve valamennyi jogutód-megállapodás és eljárás) követelményeinél nem enyhébb módon védelmezik
és oltalmazzák. A Finn és Svéd Résztvev k a PSI rendelkezésekbe beillesztenek az 1960. szeptember 1-jén
Párizsban aláírt, a védelmi célokat szolgáló találmányok és a szabadalmaztatásra benyújtott védelmi célokat
szolgáló találmányok titoktartalmának kölcsönös védelmér l szóló NATO Megállapodás és annak Végrehajtási
Eljárásai követelményeinél nem enyhébb rendelkezéseket, olyan mértékben, ahogy azt a Résztvev k nemzeti
jogszabályai és rendelkezései lehet vé teszik. A Finn és Svéd Résztvev knél a PSI és a NATO megállapodás
közötti összeegyeztethetetlenség esetén a PSI a mértékadó.
23.10. Az egyes Résztvev k értesítik a többi Résztvev t a SAC Program alapján egy vagy több Résztvev
nevében végzett munkálatok során a szellemi alkotásokhoz f z d jogok megsértéséb l ered en a Résztvev
ellen indított perekr l. Amennyire lehetséges, a többi Résztvev átadja az ilyen igények védelmét el segít
rendelkezésére álló információkat. Az egyes Résztvev k kötelezettsége az ilyen szellemi alkotásokhoz f z d
jogok megsértéséb l ered en a Résztvev ellen indított perek kezelése, és a kezelés során az ilyen igények
rendezését megel z en a többi résztvev vel való egyeztetése. A Résztvev k az ilyen szellemi alkotásokhoz
f z d jogok megsértéséb l ered en a Résztvev ellen indított perek rendezésének költségeit a Résztvev k
megosztják a jelen SAC MOU B. Mellékletének 2. sz. Táblázatában (M ködési Szegmens Költségviselése)
meghatározott munkálatok pénzügyi hozzájárulásainak arányában. A Résztvev k, nemzeti jogszabályaik,
rendelkezéseik és gyakorlatuk által megengedett módon hozzájárulnak és beleegyeznek a SAC Program alapján
végzett munkálatok során Találmányi, illetve Szabadalmi jogokkal védett felhasználásokhoz és gyártásokhoz,
illetve a SAC Program alapján végzett munkákhoz szükségesként meghatározott nem-kereskedelmi szerz i jogok
megadásához vagy egyéb módon történ biztosításához.
24. Fejezet
Létesítmény Látogatások
24.1. Az egyes Résztvev k lehet vé teszik Védelmi létesítményeiknek, ügynökségeiknek és laboratóriumaiknak,
illetve a Beszállítóik ipari létesítményeinek a többi Résztvev , illetve a többi Résztvev alkalmazottai által
a SAC Programra vonatkozó meglátogatását feltéve, hogy a látogatást a Résztvev jóváhagyta, illetve az
alkalmazottak a szükséges és megfelel
biztonsági engedélyekkel rendelkeznek, és látogatásuk
elengedhetetlenül szükséges.
24.2. Valamennyi látogatást tev személynek be kell tartania a fogadó Résztvev biztonsági szabályait.
A látogatók számára átadott, vagy rendelkezésre bocsátott valamennyi információt úgy kell kezelni, mintha azokat
a látogatást tev személyeket támogató Résztvev nek adták volna át, továbbá ezekre is vonatkoznak a jelen
SAC MOU rendelkezései.
24.3. Ez egyik Résztvev személyi állományának a másik Résztvev létesítményébe szóló látogatási kérelmeit
hivatalos csatornákon keresztül kell egyeztetni, összhangban a fogadó Résztvev érvényben lev látogatási
eljárásaival. A látogatási kérelmeken fel kell tüntetni a SAC Program nevét, és a NATO Nemzetközi Látogatási
Eljárásokkal [a Többnemzeti Ipari Biztonsági Munkacsoport (MISWIG) 7. sz. Dokumentumában leírtak] szerint kell
benyújtani.
24.4. Az egyes Résztvev knek a más Résztvev k létesítményeiben folyamatos alapon látogatást tenni
szándékozó személyeinek jegyzékét hivatalos csatornákon keresztül kell benyújtani az ismétl d NATO
Nemzetközi Látogatások Eljárásai szerint.
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25. Fejezet
Biztonsági intézkedések
25.1. A jelen SAC MOU-val kapcsolatban kicserélt vagy létrehozott valamennyi Min sített Információt a
Résztvev k vonatkozó nemzeti biztonsági jogszabályaival és rendelkezéseivel összhangban kell felhasználni,
továbbítani, tárolni, kezelni és rizni, oly mértékben, hogy a védelem foka ne legyen kevésbé szigorú, mint a
NATO Min sített Információkra vonatkozó C-M(2002)49 sz. okmányában (Biztonság az Észak-atlanti Szerz dés
Szervezetében), illetve módosításaiban el írtak.
25.2. A Min sített Információkat kizárólag kormányközi csatornákon, illetve a Résztvev k Nemzeti Biztonsági
Hatóságai (NSA) / Kijelölt Biztonsági Hatóságok (DSA) által jóváhagyott csatornákon keresztül lehet továbbítani.
Az ilyen információknak a származási ország min sítési szintjét és jelzését kell viselniük.
25.3. Az egyes Résztvev k minden rendelkezésre álló jogszer lépést megtesznek a jelen SAC MOU alapján
biztosított vagy létrehozott Min sített Információk nyilvánosságra jutása elleni védelem érdekében, kivéve a jelen
Fejezet 25.8. bekezdésében foglalt eseteket, illetve a többi Résztvev hozzájárulását az ilyen nyilvánosságra
hozatalokhoz. Ezek alapján az egyes Résztvev k biztosítják, hogy:
25.3.1. A Min sített Információkat fogadók nem adják azokat tovább harmadik fél Kormányának, nemzeti
szervezetének, illetve egyéb jogi személyiségének a létrehozó Résztvev el zetes írásbeli engedélye nélkül, a
10. Fejezetben (Harmadik Félnek Történ Értékesítések és Átadások) el írt rendelkezések szerint.
25.3.2. A Min sített Információkat fogadók nem használják fel azokat a jelen SAC MOU-n kívüli célokra.
25.3.3. A Min sített Információkat fogadók a jelen SAC MOU alapján eleget tesznek a továbbítási és hozzáférési
korlátozásnak.
25.4. A Résztvev k kivizsgálnak valamennyi tudomásukra jutott ügyet, ahol okkal gyanítható, hogy a jelen SAC
MOU alapján biztosított vagy létrehozott Min sített Információk vesztek el, vagy kerültek jogosulatlan
személyekhez. Az egyes Résztvev k haladéktalanul és teljeskör en tájékoztatják a többi Résztvev t az ilyen
ügyek részleteir l, a vizsgálat végs eredményér l és a nemzeti jogszabályokkal és rendelkezésekkel
összhangban az ilyen esetek ismétl désének megel zésére tett intézkedéseikr l.
25.5. Azon Résztvev NSA/DSA hatóságai, ahol min sített Szerz dések megkötésére kerül sor, vállalják a
területükön a Min sített Információk védelmére tett biztonsági intézkedések felel sségét, összhangban
jogszabályaikkal és rendelkezéseikkel. Miel tt egy Beszállítónak, Lehetséges Beszállítónak vagy alvállalkozónak
a jelen SAC MOU alapján fogadott Min sített Információt adnak át, az NSA/DSA hatóságok:
25.5.1. Biztosítják, hogy az ilyen Beszállítók Lehetséges Beszállítók vagy alvállalkozók és ezek létesítményei
rendelkezzenek az Információk megfelel védelmének képességével;
25.5.2. Biztonsági tanúsítványt adnak az alkalmas létesítményeknek; illetve
25.5.3. Biztonsági tanúsítványt adnak valamennyi személynek, akik szolgálati kötelezettségei megkívánják a
Min sített Információkhoz való hozzáférést.
25.5.4. Biztosítják, hogy a Min sített Információkhoz hozzájutó valamennyi személy tájékoztatást kapjon a
Min sített Információk védelmével kapcsolatos felel sségeit illet en, a nemzeti biztonsági jogszabályokkal és
rendelkezésekkel, illetve a jelen SAC MOU-val összhangban.
25.5.5. Elvégzik a biztonsági tanúsítvánnyal rendelkez létesítmények id szaki biztonsági ellen rzését a
Min sített Információk megfelel védelmének biztosításának érdekében.
25.5.6. Biztosítják, hogy a Min sített Információkhoz való hozzáférés azokra a személyekre korlátozódjék,
akiknek ezeket a jelen SAC MOU rendelkezéseinek végrehajtásához elengedhetetlenül ismerniük kell.
25.6. Az NSA/DSA hatóságok által egy harmadik fél állampolgárai vagy jogi személyiségei pénzügyi,
adminisztratív, politikai vagy igazgatási ellen rzése alatt állóként megállapított Beszállítók, Lehetséges
Beszállítók, vagy alvállalkozók is részt vehetnek egy, a jelen SAC MOU alapján biztosított vagy létrehozott
Min sített Információkhoz való hozzáférést igényl Szerz désben, illetve alvállalkozói szerz désben, amennyiben
érvényesíthet intézkedések történtek, hogy Harmadik Fél állampolgárai vagy jogi személyiségei ne juthassanak
Min sített Információkhoz. Amennyiben Harmadik Fél állampolgárait vagy jogi személyiségeit kizáró
érvényesíthet intézkedések megtételére nem kerül sor, a többi Résztvev vel kell egyeztetni jóváhagyásukat az
ilyen hozzáférések lehet vé tételét megel z en.
25.7. Valamely Min sített Információkat alkalmazó létesítményekben a felel s Résztvev vagy Beszállító hagyja
jóvá a kell beosztásban lev személy, vagy személyek kinevezését, akik felel sséget gyakorolnak az ilyen
létesítményekben a jelen SAC MOU-ra vonatkozó Min sített Információk rzéséért. Ezek a személyek az ilyen
létesítményekben felel sek a jelen SAC MOU-t érint Min sített Információk hozzáférésének azon személyekre
korlátozásáért, akik rendelkeznek a megfelel hozzáférési engedélyekkel és a hozzáférés számukra
elengedhetetlenül szükséges.
25.8. Az egyes Résztvev k biztosítják a Min sített Információkhoz való hozzáférésének korlátozását azon
személyekre, akik rendelkeznek a Min sített Információkhoz való hozzáféréshez el írt biztonsági engedélyekkel
és a SAC Programban való részvételükhöz különleges szükségük van a hozzáféréshez.
25.9. A NAM PB a SAC SB-vel egyeztetve dolgozza ki és tartja fenn a SAC Program Biztonsági Utasításait és a
Biztonsági Min sítési Útmutatóját (SCG). A SAC PSI és a SAC SCG írja le azokat a módszereket, amelyekkel az
Információk, besorolása, jelölése, alkalmazása, továbbítása és rzése történik, és amelyek használatát
valamennyi export-ellen rzött Min sített Információn alkalmazni kell a SAC PSO-ban el írt export ellen rzési
jelölések mellett, a nemzeti jogszabályokkal és rendelkezésekkel összhangban. A SAC PSI-t és a SAC SCG-t,
vagy a további változataikat a Résztvev k NSA/DSA hatóságai vizsgálják felül és hagyják jóvá, és valamennyi, a
SAC Programban résztvev NAMP, Kormányzati, illetve Beszállítói személyre alkalmazni kell. Az SCG a
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rendszeres felülvizsgálatok és módosítások függvényében célozza meg a SAC Program Információk
min sítésének csökkentését, amikor csak lehetséges.
25.10. A SAC PSI és a SAC SCG egyaránt vonatkozik a HAW-ra is. A C-17 repül gépek, a teheráru és a
személyi állomány védelmére vonatkozó különleges biztonsági el írásokat a CONOPS és a CONSUP ír el .
25.11. Függetlenül a jelen Fejezet egyéb rendelkezéseit l, Min sített Információk közreadása a Résztvev k
vonatkozó nemzeti jogszabályai és rendelkezései szerint történik.
25.12. A jelen SAC MOU alapján biztosított vagy létrehozott Információkat a NATO Titkos besorolási szintig lehet
min síteni. A jelen SAC MOU léte és tartalma Nyílt.
26. Fejezet
Ellen rzött Nem Min sített Információ
26.1. Amennyiben a jelen SAC MOU másképpen nem rendelkezik, illetve a létrehozó Résztvev írásban nem
engedélyezi, a jelen SAC MOU alapján létrehozott Ellen rzött Nem Min sített Információkat a következ képpen
ellen rzik:
26.1.1. Az ilyen Információkat kizárólag a 23. Fejezetben (Információk Közreadása és Felhasználása)
meghatározott célokra lehet felhasználni.
26.1.2. Az ilyen Információkhoz való hozzáférést olyan személyekre kell korlátozni, akik számára a jelen Fejezet
26.1.1. bekezdésében engedélyezett használathoz, illetve a 10. Fejezet (Harmadik Félnek Történ Értékesítés és
Átadás) kikötései szerint a hozzáférés szükséges.
26.1.3. Az egyes Résztvev k megtesznek minden megfelel törvényes intézkedést, amelyek közé tartozhatnak
az ilyen Információknak nyilvánosságra kerülését l való védelmet szolgáló nemzeti min sítési besorolások
(beleértve a törvényhozói rendelkezések alapján történ kérelmeket), a jelen Fejezet 26.1.2. bekezdéseinek
kivételével, hacsak a létrehozó Résztvev nem ért egyet az ilyen közreadással. Jogosulatlan közreadás esetén,
illetve ha valószín síthet , hogy az Információ törvényhozói rendelkezés alapján további nyilvánosságot kaphat, a
létrehozó Résztvev t haladéktalanul értesíteni kell.
26.2. A megfelel ellen rzés biztosításának érdekében a létrehozó Résztvev nek kell biztosítania az Ellen rzött
Nem Min sített Információk megfelel jelölését, annak „bizalmas” természetének biztosítására. A Résztvev k
export-ellen rzött Információit a SAC PSI-ben dokumentált Résztvev i export-ellen rzési jelöléssel kell ellátni. A
Résztvev k döntenek, el zetesen és írásban, az egyéb típusú Ellen rzött Nem Min sített Információkon
elhelyezend jelölésekr l, illetve írják el az ilyen jelöléseket a SAC PSI-ben.
26.3. A jelen SAC MOU alapján biztosított, illetve létrehozott Ellen rzött Nem Min sített Információkat olyan
módon kell kezelni, amely biztosítja a jelen Fejezet 26.1. bekezdésében leírt ellen rzést.
26.4. Az Ellen rzött Nem Min sített Információk Beszállítóknak való kiadásának engedélyezését megel z en a
Résztvev k gondoskodnak arról, hogy a Beszállítók a jelen Fejezet rendelkezései szerint jogi kötelezettséget
vállaljanak az ilyen Információk ellen rzésére.
27. Fejezet
További Résztvev k Csatlakozása és a Közzétett Repülési Órák Módosítása
27.1. Egy NATO tagállam a SAC Programban a NAM PB és a SAC SB egyhangú igen szavazata alapján válhat
résztvev vé. További NATO tagállamoknak a SAC Programhoz való csatlakozási feltételeit a NSPO
Alapokmányával összhangban a NAM PB, a SAC SB és a leend tagállam közösen fogadja el.
27.2. Egy PfP állam a SAC Programban a NAM PB és a SAC SB egyhangú igen szavazata alapján válhat
résztvev vé. Az elfogadott PfP tagállam külön megállapodást köt a NAMP-pal a részvételre. A NAMP-pal kötött
részvételi megállapodás szabályozza az ilyen részvételek minden lényeges feltételét, beleértve a NATO-val
szembeni jogokat és kötelezettségeket, amelyet a NAM PB és a SAC SB ajánlásával a NAC hagy jóvá. Bár a
jogai és kötelezettségei a legnagyobb mértékben hasonlóak a NATO tagállaméhoz, a PfP állam nem osztozik a
NATO nemzetközi személyiségében, sem az Ottawa-i Megállapodás IV. Cikkelye alapján a NATO által birtokolt
jogi személyiségben.
27.3. Az egyes, a SAC Programhoz csatlakozó résztvev k pénzügyi hozzájárulásait általánosságban a jelen SAC
MOU által meghatározott (8. Fejezet, Pénzügyi Alapelvek és Eljárások) költségmegosztási elvek értelmében kell
kiszámítani. A javasolt hozzájárulás a meglev Résztvev k és a jelölt közötti megfontolások és tárgyalások
függvénye; a meglev Résztvev k szándéka, hogy valamennyi csatlakozó résztvev fedezze a meglev
Résztvev k a SAC SB által, a NAM PB-vel folytatott egyeztetés alapján jóváhagyott beszerzésekb l és
beruházásokból vállalt költségeik méltányos hányadát. A meglev Résztvev k szándéka, hogy valamennyi
csatlakozó résztvev legalább évi 45 repülési óra kötelezettséget vállalva lépjen a SAC Programba.
27.4. A SAC Programban vállalt egyéni részesedésük megváltoztatását kér Résztvev k a ezen Fejezet 27.3.
bekezdése szerint az új Résztvev kre vonatkozó eljárásoknak kell eleget tegyenek.
27.5. A megállapított évenkénti repülési órákhoz való csatlakozás, illetve annak megváltoztatása a jelen SAC
MOU módosításával történik, amelyek valamennyi meglev Résztvev nek és a csatlakozó résztvev nek is alá
kell írnia.
27.6. A közzétett évenkénti repülési órákhoz való csatlakozás, illetve annak megváltoztatása a jelen SAC MOU
módosítása a jelen SAC MOU módosításának utolsó aláírásának napjával lép hatályba.
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28. Fejezet
Vámok, Adók és Hasonló Díjak
28.1. Tekintve, hogy a NAMP/NAM PO a vámok, adók és hasonló díjak alól mentességet élvez az Ottawai
Megállapodás Részes Feleinek területén, a Résztvev k a SAC Program beszerzéseit, kiviteleit, behozatalait stb.
a NAMP/NAM PO-n keresztül végzik.
28.2. A 28.1. bekezdéssel összhangban, és amennyiben meglév jogszabályaik és rendelkezéseik lehet vé
teszik, a Résztvev k törekednek annak biztosítására, hogy a SAC Programmal összefüggésben a behozatal és
kivitel tekintetében ne vessenek ki azonnal azonosítható vámokat, adókat és hasonló terheket, illetve
mennyiségi/min ségi korlátozásokat.
28.3. Az érintett Résztvev k törekednek arra, hogy a fentiek szerint mentesített adók, vámok és hasonló terhek
ne jelenjenek meg a NAMP feladatok alapján el állított Információk, illetve anyagok árában. A Résztvev k az
ilyen adókat, vámokat és hasonló terheket a jelen SAC MOU-ban leírt ügyek kielégít végrehajtásához szükséges
legkedvez bb módon kezelik.
28.4. A Fogadó Nemzet kivételével, a Résztvev k vonatkozásában amennyiben adók, vámok vagy hasonló
terhek kerülnek kivetésre, ezeket azon Résztvev nek a SAC Programban vállalt költség részesedésén felüli,
illetve azon kívüli költségként az a Résztvev ország viseli, amelyben ezek kivetésre kerültek.
28.5. A Fogadó Nemzet vonatkozásában, a NAM PO-nak feladatai ellátásához szükséges vámok, adók és
hasonló díjak alóli mentességet a Befogadó Nemzeti Megállapodásban kell szabályozni, a jelen Fejezetben
rögzítetteknél nem kevésbé kedvez feltételek mellett.
29. Fejezet
Vitás Ügyek Rendezése
29.1. A jelen SAC MOU értelmezéséb l vagy végrehajtásából ered valamennyi vitát kizárólag az érintett
Résztvev k közötti egyeztetés útján kell rendezni, nem vihet k nemzeti vagy nemzetközi bíróság vagy Harmadik
Fél elé rendezés céljából.
30. Fejezet
Módosítás, Felmondás és Megszüntetés
30.1. A jelen SAC MOU a Résztvev k kölcsönös írásbeli egyetértésével bármikor módosítható. A módosítás
annak rendelkezése szerint lép hatályba.
30.2. Amennyiben egy Résztvev fel kívánja mondani a jelen SAC MOU-t, a következ eljárást kell alkalmazni:
30.2.1. A felmondás hivatalos értesítésének elküldését megel z en részletes egyeztetést kell folytatni a
Résztvev k között a felmondás következményeir l és ezek elkerülésének, illetve minimalizálásának
lehet ségeir l.
30.2.2. A jelen SAC MOU-t felmondó valamely Résztvev nek legkevesebb egy évvel a felmondás napját
megel z en írásban kell tájékoztatnia a többi Résztvev t szándékáról.
30.2.3. A jelen SAC MOU felmondása többek között a NAMP-ból való kilépést is jelenti, amennyiben a Résztvev
nem részese egy másik, a NAMP-pal kapcsolatos megállapodásnak. A NAMP-ból való kilépés a bennmaradó
nemzetek és kilép Résztvev közötti, a NATO szabályokkal és az NSPO Alapokmánnyal összhangban lév
megegyezésnek megfelel feltételek szerint történik. Ilyen esetekben a bennmaradó résztvev k közös kérelmet
nyújtanak be a NATO F titkár útján a NAC-hoz, a NSPO Alapokmányának megfelel módosítására.
30.2.4. A SAC SB megvizsgálja és dönt azon intézkedésekr l, amelyek a jelen SAC Program minden
Résztvev nek megfelel folytatását és teljesítését célozzák.
30.3. A felmondó Résztvev a felmondás hatályosulásáig tartozik minden kötelezettségét teljes mértékben
teljesíteni.
30.4. A felmondó Résztvev minden rendelkezésére álló intézkedést megtesz a többi Résztvev kérésére a SAC
Programnak a bennmaradó Résztvev k jelen SAC MOU szerint folytatásának el segítésére.
30.5. A felmondás miatt felmerül valamennyi közvetlen költséget, beleértve a felmondás miatti esetleges
Szerz dés felmondásokat vagy módosításokat is, a felmondó Résztvev visel, amennyiben a SAC SB
másképpen nem határoz. A bennmaradó Résztvev k a felmondó Résztvev vel egyeztetve határozzák meg a
leggazdaságosabb megoldást/rendezést. A felmondó Résztvev költségei azonban nem léphetik túl a jelen SAC
MOU által meghatározott teljes kötelezettségvállalásának mértékét, figyelembe véve felmondó Résztvev által
már befizetett összegeket.
30.6. A jelen SAC MOU alapján a felmondást megel z en kapott információkat és jogokat a Résztvev k
megtartják a jelen SAC MOU felmondást megel z en érvényes rendelkezései szerint.
30.7. A jelen SAC MOU-t a Résztvev k bármikor kölcsönös és egyhangú írásos egyetértésével meg lehet
szüntetni. Az ilyen megszüntetésnek a leggazdaságosabb feltételekkel kell történnie. A NAMP NAC általi
megszüntetését követ en a Résztvev k közösen viselik a megszüntetés költségeit, figyelembe véve a
vagyontárgyak értékesítéséb l származó hasznot, az NSPO Alapokmánya, illetve a B. Melléklet 1. sz.
Táblázatában (Beszerzési Szegmens Költségviselése) és 2. sz. Táblázatában (M ködési Szegmens
Költségviselése) meghatározott költségmegosztások szerint.
30.8. Amennyiben a jelen SAC MOU megsz nik, az Egyesült Államok által Nem-pénzbeni Hozzájárulásként
biztosított C-17 repül gépek az NSPO Alapokmányának a vagyoncsökkentési eljárásának alkalmazásával
visszatérítend az USA-nak.

2259

30.9. A Résztev ket illet hasznok és kötelezettségek vonatkozásában ezen SAC MOU 10. Fejezetének
(Harmadik Félnek Történ Értékesítés és Átadás), 11. Fejezetének (Berendezések és Anyagok Átadása), 12.
Fejezetének (NAMP Felel sségek és Igények), 23. Fejezetének (Információk Közreadása és Felhasználása), 25.
Fejezetének (Biztonsági Intézkedések), 29. Fejezetének (Vitás Ügyek Rendezése) és 30. Fejezetének
(Módosítás, Felmondás és Megszüntetés) alkalmazása folytatódik, függetlenül a jelen SAC MOU bármely
módosításától, felmondástól, megszüntetést l vagy a jelen SAC MOU lejáratától.
31. Fejezet
Záró Rendelkezések
31.1. A jelen SAC MOU alapján a Résztvev k valamennyi tevékenységét a vonatkozó nemzeti jogszabályaik és
rendelkezéseik szerint kell folytatni, beleértve a vonatkozó export-ellen rzési jogszabályaikat és
rendelkezéseiket, illetve tiszteletben tartva a nemzetközi jogot és nemzetközi kötelezettségvállalásaikat.
31.2. A jelen SAC MOU nem ütközhet a Résztvev k hatályos nemzeti jogszabályaival és rendelkezéseivel. A
jelen SAC MOU és a nemzeti jogszabályok és rendelkezések és/vagy nemzetközi jog és nemzetközi
megállapodások közötti ütközés esetén az utóbbiak alkalmazandók a jelen SAC MOU-val szemben.
31.3. Amennyiben egy Résztvev képtelenné válik a jelen SAC MOU rendelkezéseinek eleget tenni,
haladéktalanul írásban tájékoztatnia kell a többi Résztvev t. A Résztvev k haladéktalanul egyeztetést kezdenek
egy módosított vagy csökkentett alapon történ folytatás érdekében. Amennyiben ez nem elfogadható
valamennyi Résztvev számára, akkor ezen SAC MOU 30. Fejezetének (Módosítás, Felmondás és
Megszüntetés) rendelkezéseit kell alkalmazni.
31.4. A jelen SAC MOU semmilyen rendelkezése nem járhat azzal a következménnyel, hogy Finnország és
Svédország élvezze az Ottawai Megállapodás rendelkezéseinek el nyeit vagy azok kötelezzék ket.
31.5. A Résztvev k felel ssége a jelen SAC MOU alapján az ilyen célokra rendelkezésre álló pénzeszközökt l
függ.
31.6. A jelen SAC MOU els bbséget élvez minden más a NAMP feladatokkal kapcsolatos memorandummal,
megállapodással és dokumentummal szemben. Ahol a dokumentumok között összeegyeztethetetlenség áll fenn,
a jelen SAC MOU SAC SB szerint értelmezett rendelkezései az irányadók.
31.7. A jelen SAC MOU-ban semmi sem értelmezhet a Résztvev knek a C-17 repül gépek m veleteiben való
részvételi, illetve segítségnyújtási kötelezettségeként.
32. Fejezet
Ipari Részvétel
32.1. Azon Résztvev k számára, akik az ipar részvételét igénylik, a Résztvev k, illetve az iparvállalataik
megállapodásokat köthetnek a SAC Program Beszállítóival a jelen SAC MOU területén kívül es munkák
végzésére.
32.2. Egy Résztvev sem fog követelményt támasztani a jelen SAC MOU-val kapcsolatos ipari részvétel, illetve
egyéb ipari vagy kereskedelmi kompenzációra, amennyiben ez nincs összhangban a jelen SAC MOU-val.
33. Fejezet
Hatálybalépés Dátuma és Id tartama
33.1. A jelen SAC MOU-t, amely az El szóból, harmincnégy (34) Fejezetb l és 2 Mellékletb l áll, a Résztvev k a
nemzeti eljárásaikkal összhangban írják alá és hagyják jóvá.
33.1.1. Ezen SAC MOU 8. Fejezetének (Pénzügyi Alapelvek és Eljárások) 8.10.15. bekezdésben foglaltakkal
összhangban, az összes 3500 repülési óra 3165 közzétett és 335 el re nem tervezhet repülési órából tev dik
össze.
33.1.2. Jelen SAC MOU 2038. szeptember 22-ig marad hatályban. Az id tartam a Résztvev k beleegyezésével
módosítás útján megváltoztatható ezen SAC MOU 30. Fejezetével (Módosítás, Felmondás és Megszüntetés)
összhangban.
33.2. Az egyes Résztvev k költségrészesedése nem haladhatja meg a Beszerzési Szegmens tekintetében a B.
Melléklet (Pénzügyek) 1. sz. Táblázatában (Beszerzési Szegmens Költségmegosztása), és a M ködési
Szegmens tekintetében a B. Melléklet (Pénzügyek) 2. sz. Táblázatában (M ködési Szegmens
Költségmegosztása) felsoroltakat. Az USA Védelmi Minisztérium Résztvev
Beszerzési Szegmens
költségmegosztása nem változik, azonban további Résztvev k csatlakozása esetén a jelen SAC MOU-hoz a
többi Résztvev költségrészesedését újra kell számítani, illetve a SAC Programhoz csatlakozó további
Résztvev k a jelen SAC MOU aláírásával olyan jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek, mintha az eredeti
SAC MOU hatálybalépésekor (2008. szeptember 23.) Résztvev k lettek volna.
34. Fejezet
Nyelv, Példányok és Aláírás
34.1. A SAC Program hivatalos nyelve az angol.
34.2. A jelen SAC MOU egy eredeti példányban kerül aláírásra. Az USA Védelmi Minisztérium Résztvev
egyes Résztvev k számára hitelesített másolatokat biztosít és ellátja az eredeti okmány rzését.

az
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A. MELLÉKLET
A SAC Program el zményei
Id (T): Feladat
2008. szeptember 23.: SAC MOU hatálybalépése.
2008. október 1.: NAMO felállítása.
2008. október 3.: NAMO GM kinevezése.
2008. október 6.: HAW ADVON (Fejlett Harcvonal) a helyére kerül.
2008. október 27.: A Résztvev k személyi állományának elhelyezésének megoldása, az induló állomány a
helyére kerül.
2008. november 14.: LOA aláírása kötelez jelleggel (pénzalapok letétbehelyezése); és MOB infrastruktúra
építkezés megkezdése.
2009. július: Alapvet MOB infrastrukturális projektek befejezése
2009. július: U.S. C-17 Nem-pénzbeni hozzájárulás végrehajtva (korlátozott hadm veleti képesség)
2009. július: HAW aktiválása
2009. szeptember: 1. FMS C-17 repül gép leszállítása (korlátozott hadm veleti képesség)
2009. október: 2. FMS C-17 repül gép leszállítása (korlátozott hadm veleti képesség)
2010. június: I. Fázis M ködési Képesség (korlátozott hibakeresés, korlátozott támogató eszközök és tartalék
alkatrészek)
2010. augusztus: II. Fázis M ködési Képesség (honállomási ellen rzés képessége, mélyrehatóbb hibakeresési
képesség még több rendelkezésre álló támogató eszközzel és taralék alkatrésszel).
2011. április: III. Fázis M ködési Képesség (a legtöbb támogató eszköz és tartalék rendelkezésre áll, önellátó
támogató képesség)
2011. október: SAC MOU els módosítása hatályba lép.
2012. november: Teljes M ködési Képesség (FOC).
2014 és 2015: 1. FMS C-17 repül gép nagyjavítása
5 évenként: FMS C-17 repül gép nagyjavítása
2016: LAIRCM telepítése
2016: Pápa Légibázison a Hangár Komplexum átadva
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B. MELLÉKLET
PÉNZÜGYEK
SAC PROGRAM
2007. évi millió USD-ben
Teljes Beszerzési Szegmens
(SAC MOU 8.3.1. / 8.1.1. bekezdés)
Készpénz
FMS repül gép beszerzés
FMS támogatási keret
Állomásoztatási költség – MH
PBRT, Magyarország
Apport
FMS repül gép apport (1
repül gép)
Éves M ködési Szegmens
(SAC MOU 8.3.2. / 8.1.2. bekezdés)
Állandó költségek
FMS követ támogatási keret
Missziós személyzet*
Közvetett költség
MH PBRT létesítmények
rendszeres költségei
Kiképzés
Nagyobb módosítások
Engedélyeztetés és
Regisztráció
TCTO / Karbantartás
NAMO Adminisztratív költségek
Változó költségek
Fogyó anyag
Üzemanyag
DLR (Depó Szint Javítás)
Légi utántöltés
Rezsi
Repül téri szolgáltatások
Opcionális követ beruházás
(SAC MOU 8.3.3. / 8.1.3. bekezdés)
Szimulátor
Szimulátor létesítmény
SAC MOU
Beszerzési szegmens
M ködési Szegmens (26 év)
Szimulátor opció
TELJES SAC MOU
*ALAKULAT ÁLLOMÁNYTÁBLA
Missziós személyi állomány beosztások
Missziós személyi állomány
költségbecslések

KÖLTSÉG
EL IRÁNYZAT
1 083 940 $

KÖLTSÉGPLAFON

133 159 $

159 288 $

27 980 $

30 574 $

1 083 940 $
3 462 134 $
27 980 $
4 574 054 $

1 139 525 $
4 141 488 $
30 574 $
5 311 587 $

129

155

14 965 $

17 958 $

1 139 525 $

497 562 $
324 190 $
13 406 $

248 782 $

64 388 $
14 965 $
2 030 $
1 007 $
5 165 $
4 000 $
207 $
3 000 $
13 503 $
653 $
15 222 $
0 385 $
3 793 $
0 746 $
4 095 $

26 840 $
1 140 $
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1. számú táblázat
Beszerzési Szegmens Költségmegosztása
Beszerzési
Közzétett repülési órák
Nemzet
Szegmens
száma
Költségviselése
Bulgária
Észtország
Finnország
Magyarország
Litvánia
Hollandia
Norvégia
Lengyelország
Románia
Szlovénia
Svédország
Egyesült Államok

65
45
100
50
45
500
400
150
200
60
550
1000

2,0015%
1,3857%
3,0793%
1,5396%
1,3857%
15,3965%
12,3172%
4,6189%
6,1586%
1,8476%
16,9361%
33,3333%

Összesen*
3165
100,0000%
* 1000 repülési órát feltételezve repül gépenként.
Az USA egy repül gép egyenértéket biztosít.
A költségek megosztását a 33,3%-os USA részesedéshez igazítják.
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2. számú táblázat
M ködési Szegmens Költségmegosztása
Beszerzési
Közzétett repülési órák
Nemzet
Szegmens
száma
Költségviselése
Bulgária
Észtország
Finnország
Magyarország
Litvánia
Hollandia
Norvégia
Lengyelország
Románia
Szlovénia
Svédország
Egyesült Államok
El re nem tervezhet
repülési óra

65
45
100
50
45
500
400
150
200
60
550
1000

2,0537%
1,4218%
3,1596%
1,5798%
1,4218%
15,7978%
12,6382%
4,7393%
6,3191%
1,8957%
17,3776%
31,5956%

335

0,0000%

Összesen*
3500
100,0000%
* A változó költségek összege a ténylegesen repült órák száma alapján kerül
meghatározásra.
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3. számú táblázat
Költségmegosztás kategóriák szerint
Beszerzési
M ködési
Szegmens
Szegmens
Költségviselése
Költségviselése
(1. számú táblázat)
(2. számú táblázat)
Beszerzési Szegmens
FMS Repül gép beszerzés
FMS Támogatási keret
(beleértve a LAIRCM-ot)
Állomásoztatási költség
(beleértve a SAC hangár komplexumot)
M ködési Szegmens
Állandó költségek
FMS Követ támogatási rendszer
(beleértve a LAIRCM-ot)
Missziós személyi állomány
Közvetett támogatás
MH PBRT létesítmények rendszeres
költségei (beleértve a hangár
komplexumot)
Kiképzés
Nagyobb módosítások
Engedélyezés és regisztráció
TCTO / Karbantartás
Adminisztratív költségek
Változó költségek
Fogyó anyag
Üzemanyag
DLR (Depó Szint Javítás)
Légi utántöltés
Rezsi
Repül téri szolgáltatások
Opcionális követ beruházás
Szimulátor
Szimulátor létesítmény
Opcionális követ üzemeltetés
Szimulátor rendszeres költségei
M ködési költségszegmensen kívüli más költség
AIF

Ténylegesen
repült órák
száma

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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ALÁÍRÁS ÉS HATÁLYBALÉPÉS
A jelen SAC MOU Második Módosítása egy eredeti példányban kerül aláírásra és továbbításra az USA Védelmi
Minisztérium Résztvev , mint a SAC MOU letéteményese részére. A SAC MOU ezen Második Módosítása azon
a napon lép hatályba, amikor az USA Védelmi Minisztérium Résztvev minden Résztvev t értesített arról, hogy a
SAC MOU Második Módosítását minden Résztvev aláírta és a nemzeti eljárásaikkal összhangban elfogadta. Az
USA Védelmi Minisztérium Résztvev az egyes Résztvev k számára hitelesített másolatokat biztosít.

(aláírások)
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2. melléklet a 169/2021. (IV. 9.) Korm. rendelethez
2. melléklet
AMENDMENT TWO TO THE
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
AMONG
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA
AND
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF ESTONIA
AND
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF FINLAND
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY
AND
THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA
AND
THE MINISTER OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS
AND
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF NORWAY
AND
THE MINISTER OF NATIONAL DEFENCE OF THE REPUBLIC OF POLAND
AND
THE GOVERNMENT OF ROMANIA
AND
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN
AND
THE DEPARTMENT OF DEFENSE OF THE UNITED STATES OF AMERICA
CONCERNING
STRATEGIC AIRLIFT CAPABILITY
INTRODUCTION
The Ministry of Defence of the Republic of Bulgaria, the Ministry of Defence of the Republic of Estonia, the
Ministry of Defence of the Republic of Finland, the Government of Hungary, the Ministry of National Defence of
the Republic of Lithuania, the Minister of Defence of the Kingdom of the Netherlands, the Ministry of Defence of
the Kingdom of Norway, the Minister of National Defence of the Republic of Poland, the Government of Romania,
the Ministry of Defence of the Republic of Slovenia, the Government of the Kingdom of Sweden, and the
Department of Defense of the United States of America (hereinafter referred to as the “Participants”);
Considering the Memorandum of Understanding among the Ministry of Defence of the Republic of Bulgaria, the
Ministry of Defence of the Republic of Estonia, the Ministry of Defence of the Republic of Finland, the Government
of the Republic of Hungary, the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania, the Minister of Defence
of the Kingdom of the Netherlands, the Ministry of Defence of the Kingdom of Norway, the Minister of National
Defence of the Republic of Poland, the Government of Romania, the Ministry of Defence of the Republic of
Slovenia, the Government of the Kingdom of Sweden, and the Department of Defense of the United States of
America Concerning Strategic Airlift Capability, which entered into effect on September 23, 2008, as amended
October 13, 2011 (hereinafter referred to as the “SAC MOU”);
This Amendment Two amends and restates the SAC MOU in its entirety, and upon entry into effect of this
Amendment Two to the SAC MOU, the SAC MOU will be considered to have been superseded and replaced in its
entirety by this Amendment Two to the SAC MOU.
Having determined that the SAC MOU should be amended and restated to reflect the will of the Participants and
the organizational changes resulting from NATO Agencies Reform;
In accordance with Section 30 (Amendment, Withdrawal, and Termination) of the SAC MOU, as amended;
Have determined to amend the SAC MOU to read as follows:
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
AMONG
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA
AND
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF ESTONIA
AND
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF FINLAND
AND
THE GOVERNMENT OF HUNGARY
AND
THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA
AND
THE MINISTER OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS
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AND
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF NORWAY
AND
THE MINISTER OF NATIONAL DEFENCE OF THE REPUBLIC OF POLAND
AND
THE GOVERNMENT OF ROMANIA
AND
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN
AND
THE DEPARTMENT OF DEFENSE OF THE UNITED STATES OF AMERICA
CONCERNING STRATEGIC AIRLIFT CAPABILITY (SAC)
TABLE OF CONTENTS
TABLE OF CONTENTS
FOREWORD
PART I: PRELIMINARY MATTERS
Section 1 Introduction
Section 2 Acronyms and Definitions
Section 3 Objectives and Scope
Section 4 Organization and Management of the SAC Program
PART II: NAMP AND NAM PO ACTIVITIES
Section 5 Status of Sweden and Finland in the NAMP
Section 6 Organization and Management of the NATO Airlift Management Programme (NAMP)
Section 7 Acquisition and Ownership
Section 8 Financial Principles and Procedures
Section 9 Contractual Arrangements
Section 10 Third Party Sales and Transfers
Section 11 Equipment and Material Transfers
Section 12 NAMP Liability and Claims
PART III: OPERATIONS
Section 13 Introduction
Section 14 Flag Nation for C-17 Aircraft
Section 15 Heavy Airlift Wing Structure
Section 16 Command and Control
Section 17 Operations
Section 18 Logistics Support
Section 19 Status of the Heavy Airlift Wing
Section 20 Operational Liability and Claims
Section 21 Financial Principles and Procedures for the Heavy Airlift Wing
Section 22 Configuration Management
PART IV: GENERAL MATTERS
Section 23 Disclosure and Use of Information
Section 24 Visits to Establishments
Section 25 Security Arrangements
Section 26 Controlled Unclassified Information
Section 27 Accession of Additional Participants and Changing of Declared Flight Hours
Section 28 Customs Duties, Taxes, and Similar Charges
Section 29 Settlement of Disputes
Section 30 Amendment, Withdrawal, and Termination
Section 31 Final Provisions
Section 32 Industrial Participation
Section 33 Effective Date and Duration
Section 34 Language, Copies, and Signature
ANNEX A SAC PROGRAM HISTORY
ANNEX B FINANCIAL MATTERS
Table 1 (Acquisition Segment Cost Share)
Table 2 (Operations Segment Cost Share)
Table 3 (Cost Share by Category)
Signature and Entry into Effect
FOREWORD
This SAC MOU is structured in four parts. Part I, (Preliminary Matters), introduces the program, sets forth the
objectives and scope of the overall program, and describes the organization and management structure for the
program, as well as the terms and acronyms applicable to this SAC MOU; Part II, (NAMP/NAM PO Activities)
sets forth the specific terms and conditions under which the Participants will participate in the NATO Airlift
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Management Programme (NAMP), as well as acquisition, training, logistical support, and infrastructure of C-17
aircraft; Part III (Operations) sets forth the specific terms and conditions under which the Participants will operate
the C-17 aircraft acquired under Part II (NAMP/NAM PO Activities), including the authorities to be delegated to
the SAC Steering Board (SB) and the commander of the nations’ operational unit, the Heavy Airlift Wing (HAW).
The Participants intend that Part III (Operations) be understood independently from the NATO Support and
Procurement Organization (NSPO) Charter as authorized in that Charter. Part IV (General Matters) establishes
the general terms and conditions that are applicable to the Strategic Airlift Capability (SAC) Program.
This SAC MOU, is intended to establish and empower a streamlined NATO agency to acquire a NAMP-owned
strategic airlift capability and to operate that capability efficiently and effectively, as a multinational military unit,
meeting the needs of the Participants safely, reliably, and at the lowest possible cost.
PART I
PRELIMINARY MATTERS
Section 1
Introduction
The Ministry of Defence of the Republic of Bulgaria, , the Ministry of Defence of the Republic of Estonia, the
Ministry of Defence of the Republic of Finland, the Government of Hungary, , the Ministry of National Defence of
the Republic of Lithuania, the Minister of Defence of the Kingdom of the Netherlands, the Ministry of Defence of
the Kingdom of Norway, the Minister of National Defence of the Republic of Poland, the Government of Romania,
the Ministry of Defence of the Republic of Slovenia, the Government of the Kingdom of Sweden, and the
Department of Defense of the United States of America, (hereinafter referred to as the “Participants”);
Recalling the „Letter of Intent on Implementation of a Strategic Airlift Initiative” issued on September 12, 2006;
Recognizing the need for a strategic airlift capability consisting of C-17 aircraft to provide for each Participant’s
national requirements, including those in support of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) and
multinational commitments;
Noting that this Strategic Airlift Capability Memorandum of Understanding (SAC MOU) supersedes and
subsumes all previous discussions and/or arrangements, other than the NATO Airlift Management Organization
(NAMO) Charter, previously made regarding the C-17 acquisition contemplated herein;
Noting that activities under the SAC Program will respect national policies of the Participants, including their
security policies and membership in international alliances;
Having noted the approval by the North Atlantic Council (NAC) of a Charter for the NATO Airlift Management
Organization (NAMO) on June 20, 2007 (SG (2007) 0419);
Having noted the Political Declaration of Ministers (SG (2007) 0419) at the creation of the NAMO, and that
participation of Finland and Sweden in the NAMO was approved upon the adoption of the NAMO Charter by the
NAC;
Noting that NAMO, a former subsidiary body to NATO, was established to acquire, manage, and support
transport aircraft approved for acquisition by the Participants;
Considering the NATO Agencies Reform and the approval by the NAC of the Charter of the NATO Support
Organisation on June 19, 2012 (C-M(2012)0047), which was replaced by the NATO Support and Procurement
Organisation Charter, approved by the NAC on March 10, 2015 (C-M(2015)0012) (NSPO Charter), according to
which all rights and obligations of NAMO have been transferred to and assumed, as of July 1, 2012, to the NSPO,
a subsidiary body created within the framework of NATO and established by the NAC pursuant to Article 9 of the
North Atlantic Treaty and with the meaning of the Agreement on the Status of the North Atlantic Treaty
Organization, National Representatives and International Staff, signed in Ottawa on September 20, 1951;
Noting that the former NAMO is now an integral part of the NSPO, and in accordance with the NSPO Charter, all
of NAMO’s rights and obligations are now vested in the NATO Airlift Management Programme (NAMP);
Noting that the former executive body of NAMO, the NATO Airlift Management Agency (NAMA) has become an
integral part of the NATO Support Agency (NSPA), the executive body of the NSPO, and is now operating as the
NATO Airlift Management Programme Office (NAM PO);
Recognizing that under the NSPO Charter, the NAMP will be the owner and assume all responsibilities and
rights for assets transferred to the NAMP by the NAMO;
Having regard to:
the Agreement on the Status of the North Atlantic Treaty Organization, National Representatives and
International Staff, signed in Ottawa, September 20, 1951 (hereinafter called the Ottawa Agreement);
the provisions of the Agreement Between the Parties to the North Atlantic Treaty Regarding the Status of Their
Forces (NATO SOFA), done at London on June 19, 1951;
the Agreement Among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the Other States Participating in the
Partnership for Peace Regarding the Status of Their Forces (PfP SOFA), signed in Brussels, June 19, 1995;
the Additional Protocol to the Agreement Among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the Other
States participating in the Partnership for Peace regarding the Status of Their Forces (Additional Protocol to the
PfP SOFA), signed in Brussels, June 19, 1995;
the Further Additional Protocol to the Agreement Among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the
Other States participating in the Partnership for Peace regarding the Status of Their Forces (Further Additional
Protocol to the PfP SOFA), signed in Brussels, December 19, 1997;
the Agreement Between the North Atlantic Treaty Organisation and the Government of the Republic of Hungary
on the Installation and Operation of the NATO Airlift Management Organisation in the Republic of Hungary, May
26, 2008 (Host Nation Agreement);
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the Arrangement Between the NATO Support and Procurement Organisation (NSPO) and the Ministry of
Defence of Hungary on Services Related to the Basing of the NATO Support and Procurement Agency/NATO
Airlift Management Programme and the Heavy Airlift Wing in Hungary, 06 March 2020, as amended (Basing
Arrangement); and
Having determined to enter into this SAC MOU, the Participants continue their commitment to the SAC Program
and to operate C-17 aircraft in accordance with this SAC MOU;
Have reached the following understandings:
Section 2
Acronyms and Definitions
Acronyms:
ADCON Administrative Control
AIF Air Incident Fund
AMP Airlift Management Program
ASB Agency Supervisory Board
BY Base Year
BOD Board of Directors
CM Configuration Management
CONOPS Concept of Operations
CONSUP Concept of Support
DSA Designated Security Authority
DCS Direct Commercial Sale
U.S. DoD Department of Defense of the United States of America
FMPD Financial Management Procedures Document (or NFRP)
FMS Foreign Military Sales
FULLCOM Full Command
FOC Full Operational Capability
GM General Manager
HAW Heavy Airlift Wing
HAW/CC Heavy Airlift Wing Commander
HNA Host Nation Agreement
IBAN International Board of Auditors for NATO
IOC Initial Operational Capability
IPR Intellectual Property Rights
LOA Letter of Offer/Acceptance
MOA Memorandum of Agreement
MOB Main Operating Base
MOU Memorandum of Understanding
NAA National Aviation Authority
NAC North Atlantic Council
NAMP NATO Airlift Management Programme
NAM PO NATO Airlift Management Programme Office
NAM PB NATO Airlift Management Programme Board
NAM PM NATO Airlift Management Programme Manager
NAMO NATO Airlift Management Organization
NATO North Atlantic Treaty Organization
NATO SOFA NATO Status of Forces Agreement
NFRP NAMP Financial Rules and Procedures
NPLO NATO Production and Logistics Organization
NSA National Security Authority
NSPA NATO Support and Procurement Agency
NSPO NATO Support Organization
OPCOM Operational Command
OPCON Operational Control
PfP Partnership for Peace
PIC Pilot In Command
PSI Program Security Instruction
SAC Strategic Airlift Capability
SB Steering Board
SCG Security Classification Guide
SNR Senior National Representative
SOP Standard Operating Procedures
TCTO Time Compliance Technical Order
TOR Terms of Reference
TY Then Year
USAF U.S. Air Force
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USD United States Dollars
Definitions:
Acquisition Segment
The segment of the SAC Program that includes all costs associated with initial investment. Initial investment
includes the acquisition of three C-17 aircraft, associated equipment, initial spares, support equipment, and
Bed-down Cost associated with establishing an airlift capability at the Main Operating Base (MOB).
Administrative Control (ADCON)
Direction or exercise of authority over subordinate or other organizations in respect to administration and
support, including organization of Service forces, control of resources and equipment, personnel management,
unit logistics, individual and unit training, readiness, mobilization, demobilization, discipline, and other matters
not included in the operational missions of the subordinate or other organizations.
Air Incident Fund (AIF)
Credits to be used for emergency air incident procurements.
Assets
Any resource, instrument, installation, or supply available for the use of the SAC Program in acquiring,
managing, operating, or supporting the C-17 aircraft.
Background Information
Information not generated in the performance of this SAC MOU.
Base Year (BY)
A year for determining each Participant’s contributions to the SAC Program before taking into account economic
escalation and inflation. The index for the BY is 1.000.
Bed-down Cost
Cost associated with preparation of the MOB.
Classified Information
Official Information that requires protection in the interests of national security and is so designated by the
application of a security classification. This Information may be in oral, visual, magnetic, electronic, or
documentary form or in the form of material, equipment, or technology.
Committee or Working Group
A group composed of Participants’ representatives and/or national experts, and established by the NATO Airlift
Management Program Board (NAM PB) or the SAC Steering Board (SB). Committees and Working Groups will
advise and assist the NAM PB and/or the SAC SB in carrying out their respective duties and will submit to them
recommendations that the NAM PB and/or the SAC SB will take into consideration when arriving at their
decisions.
Contract
Any mutually binding legal relationship under national laws that obligates a Contractor to furnish supplies or
services, and obligates the NAM PO to pay for them.
Contract Audit
A procedure used to assist in achieving prudent contracting by providing those responsible for procurement with
financial information including pricing rates and factors and advice relating to contractual matters. This includes
providing professional advice on accounting and financial matters to assist in negotiation, award, administration,
re-pricing, and settlement of Contracts.
Contracting
The obtaining of supplies or services by Contract from sources outside the Government organizations of the
Participants. Contracting includes description (but not determination) of supplies and services required,
solicitation and selection of sources, preparation and award of Contracts, and all phases of Contract
administration.
Contracting Agency
The NAM PO, as authorized by the NAM PB and delegated by the NSPA, and in accordance with the NSPO
Charter, or other entity that has the authority to enter into, administer, or terminate Contracts.
Contractor
Any entity awarded a Contract by a Contracting Agency.
Contractor Support Personnel
Persons specifically identified as providing administrative, managerial, scientific, or technical support services to
a Participant, the NAM PO or the HAW under a support Contract that prohibits those persons from using
Information received under the Contract for any purpose other than those authorized under this SAC MOU.
Controlled Unclassified Information
Unclassified Information to which access or distribution limitations have been applied in accordance with
applicable national laws or regulations. It could include Information that has been declassified, but remains
controlled.
Cost Ceiling
The maximum amount to which the SAC Program Cost may move above the Cost Target without prior
amendment of this SAC MOU.
Cost Target
The accepted planning figure of the total cost, including Financial Costs and Non-financial Costs, of the SAC
Program.
Defense Purposes
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Manufacture or other use in any part of the world by or for the armed forces of any Participant.
U.S. DoD Indices
The index factor published annually by the U.S. Department of Defense to quantify the effects of inflation.
Equipment and Material
Any material, equipment, end item, subsystem, component, special tooling, or test equipment jointly acquired or
provided for use in the SAC Program.
Financial Cost
SAC Program costs met with monetary contributions.
Financial Management Procedures Document (FMPD)
The financial management procedures to be used by the Participants in execution of the financial aspects of the
SAC Program, also referred to as the NAMP Financial Rules and Procedures (NFRP).
Fixed Cost
A cost that does not vary in the short run with the quantity of output produced.
Flag Nation
Hungary
Flight Hours
A unit of measure that represents utilization of the C-17 aircraft and serves as the basis for SAC MOU cost
shares. The Flight Hours charged for a mission include the amount of time the aircraft is in flight, from takeoff to
landing, plus five (5) minutes added after final landing to account for the total ground operating costs and
maintenance requirements.
Foreground Information
Information generated in the performance of this SAC MOU.
Full Command (FULLCOM)
The military authority and responsibility of a commander to issue orders to subordinates. It covers every aspect
of military operations and administration and exists only within national services.
Full Operational Capability (FOC)
FOC is declared by the HAW/CC when the unit can conduct the entire range of missions assigned to it as part of
this SAC MOU and Concept of Operations (CONOPS). FOC assumes delivery of the third C-17 aircraft, and all
necessary support infrastructure and spares to sustain the unit.
Heavy Airlift Wing (HAW)
The multinational military unit established under this SAC MOU that executes C-17 operations in support of SAC
Participants’ requirements for air mobility.
Host Nation
Hungary
Information
Knowledge that can be communicated by any means and is provided to, generated in, or used in this SAC MOU
regardless of form or type, including, but not limited to, that of a scientific, technical, business, or financial nature,
and also including photographs, reports, manuals, threat data, experimental data, test data, designs,
specifications, processes, techniques, inventions, drawings, technical writings, sound recordings, pictorial
representations, and other graphical presentations, whether in magnetic tape, computer memory, or any other
form and whether or not subject to Intellectual Property Rights, or other legal protection.
Initial Operational Capability (IOC)
The Initial Operational Capability (IOC) is declared after the HAW/CC determines the unit is ready to assume its
full range of missions with the first C-17 aircraft.
Intellectual Property Rights (IPR)
In accordance with the World Trade Organization Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property
Rights of April 15, 1994, all copyright and related rights, all rights in relation to inventions (including Patent
rights), all rights in registered and unregistered trademarks (including service marks), registered and
unregistered designs, undisclosed Information (including trade secrets and know-how), layout designs of
integrated circuits, and geographical indications, and any other rights resulting from creative activity in the
industrial, scientific, literary, and artistic fields.
Invention
Any invention in any field of technology, provided it is new, involves an inventive step, is capable of industrial
application, and is formulated or made (conceived or “first actually reduced to practice”) in the course of work
performed under the SAC Program. The term “first actually reduced to practice” means the first demonstration,
sufficient to establish to one skilled in the art to which the invention pertains, of the operability of an invention for
its intended purpose and its intended environment.
National Security Authority (NSA)/Designated Security Authority (DSA)
The security office approved by national authorities to be responsible for the security aspects of this SAC MOU.
NATO Airlift Management Programme (NAMP)
An entity established by the NAC as an integral part of the NSPO and sharing in the juridical personality of
NATO with a view to meeting to the best advantage the requirements of the Participants. It comprises the NAM
Programme Board with any subordinate Committees, and the NAM Programme Office. This definition is not
intended to contradict the NAMP as described in Annex 1 of the NSPO Charter.
NAM PO
The executive body, composed of a Program Manager and staff, responsible for executing the NAMP mission.
NATO Partnership for Peace (PfP)

2272

A program of practical bilateral cooperation between individual partner countries and NATO.
NATO Status of Forces Agreement (SOFA)
Agreement Between the Parties to the North Atlantic Treaty Regarding the Status of their Forces, done at
London on June 19, 1951.
Non-financial Contribution
A contribution by a Participant in the form of defense articles or services needed by the program in lieu of
funding. A financial value of the Non-financial Contribution must be assessed to determine the Participants’ total
contribution to the SAC Program.
Non-financial Costs
Program costs met with non-monetary contributions. Non-financial Costs include items such as articles,
software, Program Background Information, rent and services that would be supplied by the Participants, without
a requirement for a cash payment.
Operational Control (OPCON)
The authority delegated to a commander to direct forces assigned so that the commander may accomplish
specific missions or tasks that are usually limited by function, time, or location; to deploy units concerned; and to
retain or assign tactical control of those units. It does not include authority to assign separate employment of
components of the units concerned. OPCON does not, of itself, include administrative or logistic control.
Patent
A grant by any government or a regional office acting for more than one government of the right to exclude
others from making, using, importing, selling, or offering to sell an invention. The term refers to any and all
patents including, but not limited to, patents of implementation, improvement, or addition, petty patents, utility
models, appearance design patents, registered designs, and inventor certificates or like statutory protection, as
well as divisions, reissues, continuations, renewals, and extensions of any of these.
Participant
A signatory to this SAC MOU represented by its military and civilian personnel. Contractors and Contractor
Support Personnel will not be representatives of a Participant under this SAC MOU.
Prospective Contractor
Any entity that seeks to enter into Contracts to be awarded by a Contracting Agency and that, in the case of a
solicitation involving the release of export-controlled Information, is eligible to receive such Information.
SAC Program
The Participants’ effort to acquire, manage, support, and operate a NAMP-owned C-17 aircraft to achieve a
strategic airlift capability.
SAC Program Cost
The Financial and Non-financial Costs of the SAC Program.
SAC Program Security Instruction (PSI)
The document that contains SAC Program standard operating procedures (SOP) for security matters. It
harmonizes, clarifies, and articulates the domestic security policies and practices of the Participants as they
apply to the SAC Program.
Security Classification Guide (SCG)
A document that addresses relevant Information requiring protection, including export-controlled Information and
sensitive, but unclassified, Information. This includes all Controlled Unclassified Information, Information
identified as For Official Use Only (FOUO) or Information with other approved markings that require
dissemination controls, or is exempt from mandatory disclosure.
Senior National Representative
The individual assigned to the HAW that is specifically designated by a Participant to represent that Participant in
matters involving the HAW.
Then Year Dollars (TY)
U.S. Dollars (USD) that reflect purchasing power at the time of expenditure.
Third Party
Any person or other entity whose government or entity thereof is not a Participant.
Variable Cost
A cost that varies with changes in the quantity of output produced when other factors are held constant.
Section 3
Objectives and Scope
3.1 Objectives:
3.1.1 The objective of this Strategic Airlift Capability (SAC) MOU is to establish a SAC Program to acquire,
manage, support and operate C-17 aircraft and other Assets needed to meet national requirements of the
Participants, including those in support of NATO and multinational commitments. The C-17 aircraft and Assets
will not be used for commercial purposes or controlled by commercial entities.
3.2 Scope:
3.2.1 To meet these objectives, the Participants establish the SAC Program, as follows:
3.2.1.1 The SAC Steering Board (SAC SB) to provide oversight of the SAC Program;
3.2.1.2 The SAC Heavy Airlift Wing (HAW) for operation of the C-17 aircraft;
3.2.1.3 The SAC Main Operating Base (MOB) and support facilities; and
3.2.1.4 The Participants plan to use the NATO Airlift Management Programme (NAMP) to support the SAC
Program.
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3.3 In pursuit of the above, the Participants plan to, inter alia:
3.3.1 Acquire and sustain three C-17 aircraft, and provide for operationally sufficient aircrew, training, and C-17
aircraft logistics support;
3.3.2 Request that the U.S. Government provide defense articles and services under Foreign Military Sales
(FMS) procedures as mutually agreed;
3.3.3 Acquire other Assets and associated support for the SAC Program by FMS or other appropriate
procedures.
3.3.4 Fund the NAMP, as needed to support the SAC Program, to include the acquisition and sustainment of the
C-17 aircraft, and the support received from or via the NAMP; and
3.3.5 Operate and sustain NAMP-owned C-17 aircraft, supporting facilities and Assets.
3.4 The Participants intend to meet these objectives in the most effective, safe, and cost efficient manner while
acknowledging operational necessity.
3.5 If the C-17 aircraft are used in support of tasks related to Article 5 of the North Atlantic Treaty, signed in
Washington, April 4, 1949, the status of non-NATO member States will be maintained. In particular, any such use
will be conducted in such a way as to ensure that non-NATO member States will not carry political, legal, or
financial responsibility for use of the C-17 aircraft.
3.6 Schedule:
3.6.1 A baseline master phasing plan for the execution of the NAMP mission is at Annex A. Updated and
modified versions will be prepared by the NAM PO as necessary and presented to the SAC SB for approval;
3.6.2 The facilities development at the MOB will proceed in phase, as much as practicable, in support of the
NAMP mission; and
3.6.3 The Participants will use their best efforts to ensure that for the provision of the C-17 aircraft and related
support, and that MOB facilities development and related support comply with the master phasing plan approved
by the SAC SB.
Section 4
Organization and Management of the SAC Program
4.1 The SAC Program organization and management is established as follows:
4.1.1 The SAC Program is composed of an executive body called the SAC SB, Committees, as appropriate, and
a HAW.
4.1.1.1 The SAC SB, in consultation with the NATO Airlift Management Programme Board (NAM PB) on matters
related to the NAMP mission, will exercise overall responsibility for the guidance and oversight of the SAC
Program.
4.1.1.2 The HAW will execute the operation of the C-17 aircraft. The organization and structure of the HAW is
further regulated in Part III (Operations) of this SAC MOU.
4.1.2 The SAC Program will primarily use the NAM PO for acquisition, management and logistic support, spare
parts and other sustainment activity of C-17 aircraft and other Assets, and financial administration of the
operations and support of the HAW.
4.1.3 Composition of the SAC SB:
4.1.3.1 The SAC SB will be composed of one permanent representative or an alternate representative of each
Participant.
4.1.3.2 Each representative on the SAC SB may be assisted by national experts, who may participate in
discussions at SAC SB meetings.
4.1.4 SAC SB Chairman:
4.1.4.1 The SAC SB is led by a Chairman, who will be elected from among its members. Upon election, the
Chairman’s nation will appoint another permanent representative.
4.1.4.2 The Chairman will derive his/her authority from the SAC SB. The Chairman must account to the SAC SB
for all actions taken in accordance with all decisions taken by the SAC SB.
4.1.4.3 The term of duty of the Chairman will be one year and, unless otherwise agreed by the SAC SB, no
Chairman may be re-elected more than twice.
4.1.5 Organization of the SAC SB:
4.1.5.1 The SAC SB will establish its own internal rules, e.g. Terms of Reference (TOR), and organize itself
accordingly.
4.1.5.2 The SAC SB will meet as required at the call of the Chairman at such regular intervals as necessary to
carry out its responsibilities effectively, or as soon as possible in response to a specific request by any
Participant.
4.1.5.3 The SAC SB will arrange for administrative services and a record of the decisions taken. These services
may be requested of the NSPO Secretariat.
4.1.6 Decisions:
4.1.6.1 Each member of the SAC SB will have one vote. All decisions will be made unanimously. In the event
that the SAC SB is unable to reach a timely decision on an issue, each SAC SB representative will refer the
issue to its higher authority for resolution.
4.1.6.2 The Chairman will not have a vote.
4.1.7 Committees and Working Groups:
4.1.7.1 The SAC SB may establish Committees and Working Groups to deal with specific questions that may
arise at the SAC SB.
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PART II
NAMP AND NAM PO ACTIVITIES
Section 5
Status of Sweden and Finland in the NAMP
5.1 In the Political Declaration of Ministers (SG (2007) 0419), it was agreed that the principle of prior North
Atlantic Council (NAC) approval of agreements to participate by Partnership for Peace (PfP) States in the NAMO,
as stated in Article 7 of the NAMO Charter, will not apply to Finland and Sweden, whose participation was
approved upon the adoption of the NAMO Charter. In accordance with Annex 1, Article 2(b) of the NSPO
Charter, Sweden and Finland are recognized as members of the NAMP (NAM Member Nations).
5.2 Finland and Sweden participate in the functioning of the NAMP without any limitation or specific condition.
Hence, Finland and Sweden participate in the NAMP with the same rights and responsibilities as NATO member
States within the NAMP, including participation and voting rights in the NAM PB.
5.3 However, the status of Finland and Sweden as non-NATO member States will remain unaffected, and they
will share neither the international personality of NATO nor the juridical personality possessed by NATO by virtue
of Article IV of the Ottawa Agreement.
5.4 The Participants and the NAM PB Chairman will do their utmost in order to support and facilitate the
participation of the Ministry of Defence of the Republic of Finland, and Sweden in the activities of NATO as they
relate to the NAMP. Such support and facilitation includes, but is not limited to, requests to release pertinent
NATO documents and securing invitations to the meetings or parts of the meetings of the NSPO Agency
Supervisory Board.
5.5 In accordance with the NSPO Charter, Finland and Sweden may be invited to participate, on a permanent or
temporary basis, in certain meetings or parts of meetings of the NSPO ASB, without having any decision-making
authority.
Section 6
Organization and Management of the NATO Airlift Management Programme (NAMP)
6.1 This SAC MOU established the Airlift Management Program (AMP), the Cost Targets and the Cost Ceilings
approved by the Participants to conduct the current NAMP mission. The NAMP, in consultation with the SAC SB,
acquired C-17 aircraft and other Assets, and manages and provides logistical support, spare parts, and other
sustainment activities approved in this SAC MOU. In addition, the NAMP may also make infrastructure
investments at the MOB.
6.1.1 The NAMP mission includes the acquisition and support of C-17 aircraft and related Assets and
infrastructure, and the provision of financial, technical, logistical, and administrative services for any military force
that operates NAMP owned aircraft. The mission also includes other tasks as directed by the SAC SB. This does
not include operation of the C-17 aircraft.
6.1.2 The NAM PB, as the governing body of the NAMP, will oversee the functions of the NAM PO. In the
exercise of its responsibilities, the NAM PB consults with the SAC SB to ensure that the activities of the NAMP
fully support the overall SAC Program. If the SAC SB should determine that the requirements of the NAMP
mission require revision, the SAC SB will inform the NAM PB of the revised requirements, and the two bodies will
consult to determine the best means to revise the NAMP mission within the terms of this SAC MOU. If the NAMP
mission cannot be revised within the terms of this SAC MOU, the NAM PB, in conjunction with the SAC SB, will
seek an amendment of this SAC MOU in accordance with Section 30 (Amendment, Withdrawal, and
Termination) of this SAC MOU.
6.2 The Participants envision that the form of the NAMP will evolve over time to suit the needs of the Participants
as the NAMP acquire C-17 aircraft and the other Assets. The Participants intend to co-locate the NAM PO for the
support of the SAC Program with the HAW.
6.2.1 In the execution of this SAC MOU, in the event of any inconsistency between Part II (NAMP and NAM PO
Activities) of this SAC MOU and the NSPO Charter, the NAM PB, if they deem it necessary, will request the NAC
to amend the Charter. If the NAC is unable to authorize an amendment to the Charter, the Participants will
determine the action to be taken.
6.3 The mission, structure, and procedures of the NAMP are regulated by this SAC MOU and the NSPO Charter.
6.4 A Participant may communicate with the NAMP through its representative on the NAM PB.
6.5 Committees and Working Groups:
6.5.1 The NAM PB may establish Committees and Working Groups composed of Participants’ representatives
and/or national experts. These Committees and Working Groups will advise and assist the NAM PB in carrying
out its duties and will submit to it their recommendations, which the NAM PB will take into consideration when
arriving at its decisions. Details will be recorded in the TOR for the Committees and Working Groups to be
approved by the NAM PB.
6.6 Authority:
6.6.1 The NAM PB, as the governing body of the NAMP, will in addition to those areas identified under the NSPO
Charter be responsible for Configuration Management (CM) of the NAMP-owned C-17 aircraft and systems in
consultation with the Heavy Airlift Wing Commander (HAW/CC).
6.7 Personnel Categories:
6.7.1 The NAM PO may be composed of:
6.7.1.1 Those categories of personnel who, by virtue of the agreement between the Secretary General of NATO
and the NATO member States within the NAMP concluded in accordance with Article XVII of the Ottawa
Agreement, constitute NATO International personnel. Such personnel will, in the absence of express decision of
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the NAC to the contrary, be subject to the NATO Civilian Personnel Regulations, including those provisions
relating to the Social Security System and the Provident Fund and Pension Schemes. Following endorsement by
the NAM PB, the ASB will ensure that the number of positions established within such categories will be
restricted to those requiring the concomitant privileges and immunities for their performance.
6.7.1.2 Military and civilian personnel covered by the Agreement Between the Parties to the North Atlantic Treaty
Regarding the Status of Their Forces done at London, June 19, 1951 (NATO SOFA); the Agreement among the
States Parties to the North Atlantic Treaty and Other States Participating in the Partnership for Peace Regarding
the Status of Their Forces (PfP SOFA), June 19, 1995; or any other arrangements concluded in this respect
between NATO and the Host Nation or between a Participant and the Host Nation.
6.7.1.3 Those personnel not having international legal status.
Section 7
Acquisition and Ownership
7.1 All C-17 aircraft and other Assets acquired by the NAMP will be acquired in the name of NATO and as the
property of the NAMP.
7.2 The Participants, as representatives of NAM Member Nations, exercise all rights and obligations arising from
NAMP ownership of C-17 aircraft and other Assets.
7.3 The Participants retain all rights, responsibilities, and liabilities when acquiring, managing, or operating C-17
aircraft and other Assets.
7.4 All Assets acquired by the SAC Program from outside of the European Union for import into the European
Union will be imported to a NATO member nation.
7.5 The legal and financial status of existing and future basing facilities and infrastructure at the MOB, used by
the NAMP/NAM PO and the HAW, will be in accordance with this SAC MOU and other agreements with the Host
Nation.
Section 8
Financial Principles and Procedures
8.1 The Participants agree that the performance of the responsibilities under this SAC MOU will not cost more
than a SAC Program Cost Ceiling of $5,311.587 million in Base Year (BY) 2007 U.S. Dollars (USD), including
operations over a period of 26 years, in accordance with Annex B (Financial Matters) of this SAC MOU. The SAC
Program consists of two segments and an option for the purchase of a simulator.
8.1.1 Acquisition Segment: The Cost Ceiling of this segment is $1,139.525 million in BY 2007 USD.
8.1.2 Operations Segment: The annual Cost Ceiling for this segment is $159.288 million in BY 2007 USD.
8.1.3 Simulator Option: The Cost Ceiling for this segment is $30.574 million in BY 2007 USD.
8.2 The Cost Ceilings for the SAC Program may be changed only upon amendment of this SAC MOU by the
Participants, in accordance with Section 30 (Amendment, Withdrawal, and Termination) of this SAC MOU.
8.3 The Participants will use their best efforts to perform, or have performed, the work specified in Section 3
(Objectives and Scope) of this SAC MOU and fulfil all of their responsibilities under this SAC MOU within a SAC
Program Cost Target as specified in Annex B (Financial Matters) of this SAC MOU. The difference between the
SAC Program Cost Ceiling and the SAC Program Cost Target will be considered a contingency only and will be
managed by the NAM PB in consultation with or endorsement by the SAC SB in accordance with the NAMP
Financial Rules and Procedures (NFRP). If at any time the NAM PM has reason to believe that the Cost Target
of the SAC Program will be exceeded, the NAM PM will promptly notify the NAM PB and will set forth a new
estimate of the SAC Program Cost together with supporting documentation. The NAM PB will advise the NAM
PM as to what action should be taken.
8.3.1 Acquisition Segment: The Cost Target of this segment is $1,083.940 million in BY 2007 USD.
8.3.2 Operations Segment: The annual Cost Target for this segment is $133.159 million in BY 2007 USD.
8.3.3 Simulator Option: The Cost Target for the Simulator option is $27.980 million in BY 2007 USD.
8.4 Each Participant will contribute its equitable share of the SAC Program Cost to include administrative costs
and costs of claims, and will receive an equitable share of the results of the SAC Program.
8.5 The Participants’ Cost Share will be based on the following:
8.5.1 The Participants will have both an Acquisition Segment and an Operations Segment within the SAC
Program. Within the Operations Segment, a distinction exists between fixed and variable costs.
8.5.1.1 Acquisition Segment. The U.S. DoD Participant’s share will be one C-17 aircraft or aircraft equivalent
(provided as a Non-financial Contribution) and associated support out of a three-aircraft SAC Program. A
procedure will be established to transfer ownership of this C-17 aircraft to the NAMP. The remaining two C-17
aircraft and associated support will be shared by the other Participants based on their Cost Shares in Table 1
(Acquisition Segment Cost Share) of Annex B (Financial Matters) to this SAC MOU. The three C-17 aircraft are
intended to be at Block 17 or above.
8.5.1.2 Operations Segment. There is a different cost sharing arrangement for Fixed and Variable Costs within
this segment.
8.5.1.2.1 Fixed Costs. These costs are directly related to the SAC Program, and are not influenced in the short
term by actual versus planned Flight Hours. These will be shared by the declared Flight Hours (Table 2
(Operations Segment Cost Share) of Annex B (Financial Matters) to this SAC MOU). Costs in this category
include, but are not limited to, the follow-on FMS cases for aircraft support, NAMP-related and HAW
administrative costs, indirect support at the MOB, HAW-unique training, and facilities maintenance.
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8.5.1.2.2 Variable Costs. These costs, included in but not limited to Table 3 (Cost Share by Category) of Annex B
(Financial Matters) to this SAC MOU, are incurred as a result of performing a mission and will therefore be paid
by the Participant(s) for Flight Hours they have actually flown. Calls for funds will be made according to the
budget based on declared Flight Hours to be adjusted yearly when actual Flight Hours and costs are known.
8.5.1.2.2.1 The majority of the Variable Costs will be calculated on an average cost basis per calendar year for
agreed services including (but not limited to) fuel, consumables, and crew member lodging. These costs will be
totalled and then apportioned by the actual hours flown by the Participants for all missions in the calendar year.
8.5.1.2.2.2 Air-to-air refueling and airport services will be the exception and will be calculated on an average cost
basis within each mission conducted and be apportioned by the actual hours flown by the Participant(s) in the
mission.
8.5.2 Table 3 (Cost Share by Category) of Annex B (Financial Matters) to this SAC MOU depicts the Cost Shares
based on the category of costs, as described above.
8.6 The Program Cost Ceiling and Program Cost Target are represented in BY 2007 USD. To determine
budgetary requirements, the costs will need to be adjusted for inflation.
8.7 The Participants will mutually agree upon financial management procedures under which this SAC Program
will operate. These procedures, which must be in accordance with national accounting and audit requirements,
are detailed in the NFRP, which also serves as the Financial Management Procedures Document (FMPD).
These procedures will also include a method of crediting national contributions that will allow the Cost Shares in
Table 2 (Operations Segment Cost Share) of Annex B (Financial Matters) to this SAC MOU, to be maintained,
unless otherwise agreed. The NAM PB in consultation with SAC SB may approve changes or amendments to the
NFRP.
8.8 The inflation indices to be used are the U.S. DoD Indices and are documented in the NFRP. The NAM PB
may select the most appropriate inflation index to support the SAC Program.
8.9 The Participants will ensure their respective financial contributions to the SAC Program are made available
as specified in the NFRP. If a Participant fails to provide funds as requested by the NAM PO, it will bear any
financing penalties, charges, or fees, which arise as a result. Prior to imposing any such financing penalties,
charges, or fees, the NAM PO will inform the relevant Participant, and if requested by that Participant, consult
with the Participant concerning the amount and appropriateness of the financing penalties, charges, or fees to be
imposed.
8.10 The following financial principles and procedures will apply:
8.10.1 The NAM PO will prepare payment schedules, which reflect each Participant’s share of the SAC Program
Cost.
8.10.2 The Participants will require the NAM PO to request financial contributions, maintain its own accounts,
and disburse or authorize disbursement of SAC Program funds as required under the terms of Contracts, and as
required for the day-to-day administration of the SAC Program.
8.10.3 The Participants will require NAM PO to open commercial accounts in the name of NAMP in any or all of
the currencies used, and in any or all of the Participants’ countries. The NAM PO must be able to distinguish
each Participant’s contributions and any associated interest. Interest will be credited to each Participant.
8.10.4 The USD is the SAC Program currency. Each Participant will contribute and be credited for its cost share
in USD.
8.10.5 Any bank charges incurred in the transfer of funds by the Participants to the SAC Program accounts will
be met by each Participant. Any bank charges incurred in making payments will be met from NAMP accounts.
Any interest occurring will be credited to each account and may either be recovered by each Participant or used
to offset future payments.
8.10.6 In order to ensure adequate program funding, the Participants will require the NAM PO to arrange for SAC
Program budgets to be produced and updated at least annually. The plans will identify all anticipated
expenditures and contributions. The Budgets will be approved by the NAM PB, after consultation with or
endorsement by the SAC SB in accordance with the NFRP, to confirm that the budgets are adequate to fulfil the
objectives and scope of this SAC MOU.
8.10.7 The Participants will ensure that the NAM PO maintains appropriate accounting records for the SAC
Program. Information from such records, if requested, will be made available to the Participants. The Participants
will ensure that the NAM PO prepares an annual financial statement/report for submission to the NAM PB
specifying, inter alia, contributions and SAC Program payments made to date.
8.10.8 Normally, Contracts will be concluded and paid in the Contractor’s operating currency; consequently,
Contractors should not realize financial loss or gain through fluctuations in currency exchange rates.
8.10.9 All Participants will accept auditing services on their behalf by another Participant as if they had performed
those services themselves.
8.10.10 The consolidated annual financial statements of the NSPO, including NAM PO, will be audited yearly by
the IBAN in accordance with Article 59 and Appendix II of the NSPO Charter and the NFRP.
8.10.11 Audit reports prepared by the IBAN will be sent by the NAM PO to all Participants no later than 30 days
after receipt by the NAM PO.
8.10.12 The following costs will be borne entirely by the Participant(s) incurring the costs or on whose behalf the
costs are incurred:
8.10.12.1 Costs associated with national representation at the NAM PB, SAC SB, and associated Committee and
Working Group meetings;
8.10.12.2 All costs of manpower contributions provided for duty in the HAW except as qualified in paragraph 21.3
of Section 21 (Financial Principles and Procedures for the Heavy Airlift Wing) of this SAC MOU;
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8.10.12.3 Any HAW personnel training costs not previously approved by category as payable out of the SAC
Operations Budget;
8.10.12.4 Per diem costs, other than lodging, for HAW personnel while performing SAC Program mission travel;
8.10.12.5 Costs associated with any unique national needs identified by the Participant(s); and
8.10.12.6 Any other costs outside the scope of this SAC MOU.
8.10.13 The procedures for accepting Assets and services provided are specified in the NFRP.
8.10.14 If the NAM PM foresees that the Operations Segment Cost Ceiling will be exceeded due to extraordinary
circumstances, the NAM PM will seek approval from the Participants through the NAM PB, in consultation with
the SAC SB, to make additional funds available under the NFRP. Such funds are outside the normal
contributions described in the NFRP and thus are not subject to the Operations Segment Cost Ceiling.
8.10.15 Of the total number of 3500 Flight Hours there are contingency Flight Hours stated within Table 2
(Operations Segment Cost Share) of Annex B (Financial Matters) to this SAC MOU for which the Variable Costs
and any addition to Fixed Costs are not funded. A Participant may use available flight hours, if any, as
determined by the HAW/CC, of the contingency Flight Hours. A Participant utilizing contingency Flight Hours will
pay the Variable Costs and any Fixed Costs, as may be determined, associated with those Flight Hours with
funds made available under the NAMO Charter, Article 42(e)(3). Such funds are outside the normal contributions
described in the NAMO Charter, Article 42(e)(1) and thus are not subject to the Operations Segment Cost Target
and Cost Ceiling. Procedures will be stated in the CONOPS and the NFRP.
8.10.16 An Air Incident Fund (AIF) will be established as a credit in the yearly SAC Operations Budget. In that
the AIF is an operational fund, the NAM PM would not be required to consult with anyone other than the SAC SB
and NAM PB Chairmen before exercising the use of the Fund, after ensuring adequate budget authority and that
cash is in place for AIF procurement. This budget line will be consistent with the NFRP.
Section 9
Contractual Arrangements
9.1 As delegated by the NSPA, in concert with the NAM PB approved budget, the NAM PO will initiate Contracts
for the NAMP in the name of NATO. Contracts will be in accordance with the provisions of the NSPO Charter,
this SAC MOU, and the NATO Financial Regulations. The NAM PO will ensure that all rights secured thereunder
are secured for and on behalf of the Participants concerned.
9.1.1 The NAM PO will secure for the Participants and for NAMP under the Contracts and subcontracts any
irrevocable and transferable rights to use, copy and modify Information free of charge, for the purpose of and as
necessary to manage the SAC Program and operate, upgrade, support, maintain, and overhaul the C-17 aircraft
and the Assets.
9.1.2 Wherever possible, the fullest use will be made of competition at all Contract levels. In particular, the
Contractor will be contractually required to make the fullest practicable use of competition while minimizing
technical risk and maximizing value for money.
9.2 The Contracts administered by the NAM PO should include provisions to ensure that risk areas are
satisfactorily addressed. The NAM PO and the NAM PB may use independent risk managers to measure the
Contractor’s ability to achieve SAC Program objectives within prescribed cost and schedule constraints. If
independent risk managers are to be used during the SAC Program, Contracts will provide that these risk
managers may be granted access to the same Information as the NAM PB and NAM PO.
9.3 The NAM PO will ensure that the following provisions are inserted into its prospective Contracts (and require
its Contractors to insert in subcontracts); provisions that satisfy the requirements of this SAC MOU, including
Section 10 (Third Party Sales and Transfers), Section 23 (Disclosure and Use of Information), Section 25
(Security Arrangements), and Section 31 (Final Provisions), including the export control provisions in accordance
with this SAC MOU, in particular the provisions of paragraphs 9.4 and 9.5 of this Section.
9.4 The NAM PO will ensure that its Contractors are legally bound to a requirement that the Contractor will not
retransfer or otherwise use export-controlled Information furnished by any Participant for any purpose other than
the purposes authorized under this SAC MOU. The Contractor will also be legally bound not to retransfer the
export-controlled Information to another Contractor or subcontractor unless that Contractor or subcontractor has
been legally bound to limit use of the export-controlled Information to the purposes authorized under this SAC
MOU. Export-controlled Information furnished by one Participant under this SAC MOU may only be retransferred
by NAM PO to its Contractors if the legal arrangements required by this paragraph have been established.
9.5 The NAM PO will ensure that its Prospective Contractors are legally bound to a requirement that the
Prospective Contractor will not retransfer or otherwise use export-controlled Information furnished by any
Participant for any purpose other than responding to a solicitation issued in furtherance of the purposes
authorized under this SAC MOU. Prospective Contractors will not be authorized use for any purpose other than
responding to the solicitation if they are not awarded a Contract. The Prospective Contractors will also be legally
bound not to retransfer the export-controlled Information to a prospective subcontractor unless the prospective
subcontractor has been legally bound to limit use of the export-controlled Information for the purpose of
responding to the solicitation. Export-controlled Information furnished by one Participant under this SAC MOU
may only be retransferred by the NAM PO to its Prospective Contractors if the legal arrangements required by
this paragraph have been established. Upon request by the furnishing Participant, NAM PO will identify its
Prospective Contractors and prospective subcontractors receiving such export-controlled Information.
9.6 The NAM PO will ensure the insertion into the Contracts and require from the Contractors that subcontracts
contain provisions for Contract Audit for the benefit of NAMP and the Participants on non-competitive offers.
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9.7 The NAM PO will ensure the inclusion in Contracts language to bind its Contractors legally to a requirement
to be informed of any predicted cost growth, schedule change, or performance problems of any Contract. If the
problem(s) encountered are of sufficient magnitude to negatively affect the SAC Program’s cost, schedule, or
performance as described in this SAC MOU, the NAM PO will require the Contractors to advise it immediately of
the situation and the recommended course(s) of action to resolve the problem(s).
9.8 Where the NAM PO decides that Contract Audit is required in connection with any Contract to be placed by it,
such services will be obtained through the responsible authorities of the Participant within whose territory the
performing Contractor or subcontractor is located, consistent with any existing arrangements between/among the
Participants and in accordance with national rules and regulations in that regard. The costs of Contract Audit will
be borne by the Participant within whose territory the services are carried out. For Contractors based outside the
territories of the Participants, separate arrangements for Contract Audit will be made by the NAM PO. The costs
of such Contract Audits, where appropriate, will be shared among the Participants in accordance with the Cost
Shares set out in Table 2 (Operations Segment Cost Share) of Annex B (Financial Matters) to this SAC MOU.
The NAM PB will be notified of, and given relevant Information in advance, including Contract Audit and
negotiations undertaken.
9.9 The NAM PO may initiate Contracts or may request one or more NATO Agencies to award a Contract to
meet requirements related to the SAC Program.
Section 10
Third Party Sales and Transfers
10.1 Neither the NAMP nor the Participants will sell, transfer title to, disclose, or transfer possession of
Information or any equipment embodying such Information or jointly acquired Program Equipment and Material to
any Third Party without the prior written consent of the NAM PB and the appropriate governmental authorities of
the other Participants. Furthermore, no Participant or the NAMP will permit any such sale, disclosure, or transfer,
including by the owner of the item, without the prior written consent of the NAM PB and the appropriate
governmental authorities of the other Participants. Such consent will not be given unless the appropriate
governmental authorities of the intended recipient(s) agree in writing that the recipient will:
10.1.1 Not re-transfer, or permit the further re-transfer of, such items or Information provided; and
10.1.2 Use, or permit the use of, such items or Information provided only for the purposes specified by the
Participants.
10.2 Any consent required under this Section regarding the sale, disclosure, or transfer of any Information or
jointly acquired Equipment and Material will not be withheld except for reasons of foreign policy, national security,
or national laws. No Participant will refuse such approval of a sale or transfer to any Third Party when that
Participant would be prepared to approve a national sale, disclosure, or transfer of the same Information or
equipment to that Third Party.
10.3 Sales or other transfers to Third Parties of equipment developed or generated under this SAC MOU may
attract a levy to be shared among the Participants. Prior to any such sale or other transfer, the amounts of any
levy and the procedure for assessing such levy will be determined by the NAM PB and the Participants.
However, each Participant may reduce or waive recovery of its share of levy in accordance with its national laws,
regulations, and practices. Costs recovered by the Participants will be shared among them according to their
contributions to that part of the SAC Program taking into account any Participant’s reduction or waiver of such
recovery.
10.4 Notwithstanding any other provision in this Section, disclosure of Information will only be in accordance with
the Participants’ respective national disclosure policies, laws, and regulations.
Section 11
Equipment and Material Transfers
11.1 Each Participant may transfer to another Participant or to the NAMP, such Equipment and Material identified
as being necessary for carrying out the NAMP mission. Approval for all transfers will be in accordance with
national laws and regulations.
11.2 At the request of the Participants involved, the NAM PO will maintain a list of all Equipment and Material
transferred pursuant to this SAC MOU.
11.3 Equipment and Material transferred will be used by the receiving Participant(s) or by NAMP only for the
purposes of this SAC MOU. Equipment and Material will remain the property of the providing Participant. In
addition, the receiving Participant(s) will maintain the Equipment and Material in good order, repair, and operable
condition. Unless the providing Participant has consented that the transferred Equipment and Material may be
expended or otherwise consumed without reimbursement to the providing Participant, the receiving Participant(s)
or the NAMP will return the Equipment and Material to the providing Participant in as good condition as received,
reasonable wear and tear excepted, or return the Equipment and Material and pay the cost to restore the
Equipment and Material to such condition. If the Equipment and Material are damaged beyond economical
repair, the receiving Participant(s) or the NAMP will return the Equipment and Material to the providing
Participant (unless otherwise specified in writing by the providing Participant) and pay the previously agreed
upon replacement value. If the Equipment and Material are lost or stolen, the receiving Participant(s) or the
NAMP will issue a certificate of loss to the providing Participant and pay the previously agreed upon replacement
value.
11.4 The providing Participant will make every effort to ensure that the Equipment and Material are furnished in a
serviceable and usable condition according to its intended purpose. However, the providing Participant makes no
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warranty or guarantee of fitness of the Equipment and Material for a particular purpose or use, and makes no
commitment to alter, improve, or adapt the Equipment and Material, or any part thereof.
11.5 The providing Participant will transfer the Equipment and Material for the approved period, unless extended
by written amendment, provided that the duration will not exceed the effective period determined by the
applicable Participants or the NAMP.
11.6 The providing Participant, at its expense, will deliver the Equipment and Material to the receiving
Participant(s) or the NAMP at the location(s) mutually approved. Responsibility for Equipment and Material will
pass from the providing Participant to the receiving Participant(s) or the NAMP at time of receipt. Any further
transportation is the responsibility of the receiving Participant or the NAMP.
11.7 The providing Participant will furnish the receiving Participant(s) or the NAMP such Information as is
necessary to enable the Equipment and Material to be used.
11.8 The receiving Participant(s) or the NAMP will inspect and inventory the Equipment and Material upon
receipt. The receiving Participant(s) or the NAMP will also inspect and inventory the Equipment and Material prior
to its return (unless the Equipment and Material is to be expended or consumed).
11.9 Upon expiration or termination of the transfer period determined by the applicable Participants or the NAMP
(taking into account any extension), or upon withdrawal from, expiration or termination of the SAC Program,
whichever occurs first, the receiving Participant(s) or the NAMP will return Equipment and Material, at its
expense, to the providing Participant at the location mutually approved. Any further transportation is the
responsibility of the providing Participant.
11.10 The receiving Participant(s) or the NAMP will provide written notice of consumption or expenditure of
Equipment and Material approved for such consumption or expenditure. In the event the intended consumption
or expenditure does not occur, the receiving Participant(s) or the NAMP will, unless otherwise determined by the
providing Participant, return the Equipment and Material, at its expense, to the providing Participant to the
location mutually approved. Any further transportation is the responsibility of the providing Participant.
11.11 The Participants and NAM PO will ensure, by all reasonable means, the protection of Intellectual Property
Rights (IPR) in Equipment and Material.
11.12 Participants will exert their best effort to provide resources, equipment, and personnel necessary to fulfil
objectives of this SAC MOU.
Section 12
NAMP Liability and Claims
12.1 The Participants are responsible for liabilities arising out of activities of the NAMP.
12.1.1 In particular, the Participants are responsible for liabilities of any kind arising from NAMP ownership of the
C-17 aircraft and from the execution of the NAMP mission. Furthermore, the Participants are jointly and directly
responsible vis-à-vis NATO and to third parties.
12.2 The Participants will, through the NAM PB, make every effort to process, evaluate, and settle claims filed
against the NAMP, under the following terms:
12.2.1 A claims Committee will be established under the NAM PB. The claims Committee will receive, register
and prepare claims filed against the NAMP, and forward the claim to the NAM PB with a proposal on how the
claim may be settled. The claims Committee will keep records on claims. The NAM PB will develop and decide
on the TOR for the claims Committee.
12.2.2 In settling claims the NAM PB will be bound by the provisions of this SAC MOU, and applicable national
and international law, inter alia, the Ottawa Agreement.
12.2.3 Costs incurred in satisfying claims will be borne by the Participants in accordance with Table 2
(Operations Segment Cost Share) of Annex B (Financial Matters) to this SAC MOU.
12.2.4 Claims arising under any Contract awarded in support of this SAC MOU will be resolved in accordance
with the provisions of the Contract. The Participants will not indemnify Contractors against Third Party liability
claims.
12.2.5 Employees and agents of Contractors are not considered civilian personnel of a Participant for the
purposes of this Section.
PART III
OPERATIONS
Section 13
Introduction
13.1 The SAC SB is responsible for providing oversight of the operation of the C-17 aircraft and the HAW
activities.
13.2 The C-17 aircraft and associated support equipment will be operated and supported in accordance with
provisions of Part III (Operations) of this SAC MOU as further described in the CONOPS and Concept of Support
(CONSUP).
13.2.1 The SAC SB will approve the CONOPS and CONSUP, and any changes or amendments to these
documents.
13.3 The Participants, also as NAM Member Nations, exercising their rights as reflected in the NSPO Charter,
delegate the relevant authorities as specified below in Part III of this SAC MOU.
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Section 14
Flag Nation for C-17 Aircraft
14.1 The C-17 aircraft will be marked and registered in accordance with the appropriate laws and regulations of
the Flag Nation. The C-17 aircraft are considered state aircraft for military purposes of the Flag Nation. The Flag
Nation will assume responsibilities associated with registering, marking (applying insignia), certifying initial
airworthiness, and oversight of continuing airworthiness of the C-17 aircraft. The Flag Nation will serve as the
operating nation.
14.1.1 Airworthiness Certification
14.1.1.1 The Flag Nation will ensure that initial certification is performed in accordance with its national laws and
regulations and the CONOPS. The Flag Nation will provide oversight of continued airworthiness in accordance
with its national laws and regulations, and will ensure compliance with the CONOPS.
14.1.1.2 The Flag Nation will establish necessary procedures in accordance with its national laws and regulations
for certification of the C-17 aircraft and oversight of the continuing airworthiness during its lifecycle. These
procedures will be developed in co-ordination with the Participants. The procedures will describe tasks and
responsibilities of the National Aviation Authority (NAA) of the Flag Nation, the NAMP, and the HAW.
14.2 The Participants will provide the Flag Nation with the resources needed for registration, initial certification,
and oversight of continuing airworthiness. The Costs will be shared in accordance with Table 2 (Operations
Segment Cost Share) of Annex B (Financial Matters) to this SAC MOU, and will be processed by the NAM PO.
14.3 The Flag Nation will assume the responsibilities applicable to its state aircraft in international airspace or
within the territories of third nations. These responsibilities apply regardless of the nationality of the aircrew or of
the cargo. The other Participants will assume their responsibilities applicable to their role when placing crew
members at the disposal of the Flag Nation’s state aircraft or having cargo or personnel on board.
14.4 Diplomatic Clearances
14.4.1 The Flag Nation will submit diplomatic clearance requests for missions performed by the HAW, in
accordance with standard national and international procedures. The Participants may assist the Flag Nation,
including acting as its surrogate when duly authorized, when seeking diplomatic clearances for HAW missions.
The Participants involved in a mission will provide in due time all Information and relevant documents necessary
to obtain diplomatic clearance. The Participants providing Information and documents are responsible for the
validity of their content. The details of the process for applying for diplomatic clearances will be stated in the
CONOPS.
14.4.1.1 Neither the HAW/CC nor any Pilot In Command (PIC) will have the right to permit the boarding of or
accept personnel, passengers, cargo or any material on board of the C-17 aircraft that violates the diplomatic
clearance for that mission.
14.4.2 The costs of mission related services provided to the C-17 aircraft while away from the MOB will be
apportioned among the Participants as provided in Table 3 (Cost Share by Category) of Annex B (Financial
Matters) to this SAC MOU. The HAW, PIC, or the NAM PO will make the payment on behalf of the SAC Program.
14.5 The Flag Nation will be responsible for enforcing all privileges and immunities enjoyed by state aircraft
under international law. The other Participants and the NAMP will assist the Flag Nation in fulfilling its
responsibilities.
14.6 Status of Aircrews
14.6.1 The status of individual aircrew members will be determined based on international agreements in force
between the aircrew members’ State of nationality and the State in which the aircrew members are present or
over which they are flying. It will be the responsibility of the Participants to make arrangements, if desired, for
their personnel in areas where the NATO or PfP SOFA or other status agreements do not apply.
14.7 Entry Aboard C-17 Aircraft
14.7.1 The Flag Nation delegates to the HAW/CC and each PIC the right to refuse anyone, including government
officials of the State, other than those of the Participants, in which the C-17 aircraft lands, permission to board
any C-17 aircraft.
14.7.2 Visitation and boarding of SAC C-17 aircraft by non-Participant nations require advance approval in
accordance with procedures established in the CONOPS.
14.8 Armed Personnel
14.8.1 The Flag Nation delegates to the HAW/CC authority to permit armed military personnel to fly aboard C-17
aircraft.
14.9 The Flag Nation may withdraw authorities delegated in this section by informing the HAW/CC and the SAC
SB of the withdrawal.
Section 15
Heavy Airlift Wing Structure
15.1 The Heavy Airlift Wing (HAW) is a multinational military unit that consists of C-17 aircraft, personnel,
equipment, and facilities at the MOB located at Papa, Hungary.
15.2 The HAW is a tenant unit on the MOB and will be subject to the Participants’ policies and to the procedures
established by the SAC SB, consistent with the Basing Arrangement.
15.3 Papa Air Base and the facilities thereon, in accordance with the Basing Arrangement, will remain available
for use by the HAW as long as the Participants require the use of the base and facilities for the HAW.
15.4 The HAW will be commanded by the HAW/CC.
15.5 Manning of the HAW:
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15.5.1 The SAC Participants will continuously fill all designated positions in the HAW with qualified and ready-forduty personnel. Unqualified personnel, as determined by the HAW/CC, after consultation with the sending
Participant, and on the basis of the position description, will not fulfil a Participant’s required contribution to the
manning of the HAW.
15.5.2 As a general rule, the normal tour length will be four years, with two years as a minimum, after successful
completion of pre-employment training.
Section 16
Command and Control
16.1 The HAW/CC:
16.1.1 The HAW/CC is delegated OPCON by the Participants, in order to command the HAW and conduct
operations with NAMP-owned C-17 aircraft, associated materials, equipment, and all personnel contributed by
the Participants to the HAW.
16.1.1.1 The HAW/CC will exercise OPCON over the forces contributed by the Participants in order to execute
the operational missions assigned to the HAW.
16.1.2 The Flag Nation will delegate authority to conduct operations with the C-17 aircraft to the HAW/CC within
the framework of this SAC MOU and the CONOPS.
16.1.3 The HAW/CC will exercise control over Assets put at the disposal of the HAW in paragraph 15.1 of
Section 15 (Heavy Airlift Wing Structure) of the SAC MOU.
16.1.3.1 The HAW/CC is authorized to make temporarily available Assets and services under his/her control at
Papa Air Base for state aircraft belonging to the participating nations, NATO, or NATO member states, in as far
as they can be made available without any adverse impact on the HAW's ability to meet its own commitments.
This authority does not include use of the SAC C-17 aircraft.
16.1.3.2 Any support provided for under this Section must be within the means and capabilities of the Assets and
services available at Papa Air Base at the time, and must not involve a need for additional funds, personnel,
resources, procurement or investments.
16.1.3.3 The support provided will be subject to the provisions of this SAC MOU, the Basing Arrangement, and
the Participants’ policies, procedures and regulations as may be established by the SAC SB and NAM PB.
Furthermore, the procedures for the use of the Assets and services at Papa Air Base and associated cost
elements will be guided by the provisions of STANAG 3113 ASSE (Edition 7), Provision of Support to Visiting
Personnel, Aircraft, and Vehicles (October 12, 2005).
16.1.3.4 The HAW/CC will report on any such use of Assets and services, as described in subparagraph
16.1.3.1, of this Section, to the SAC SB and NAM PB on a regular basis.
16.1.4 The HAW/CC is responsible for identifying logistics support requirements as described in Section 18
(Logistics Support) of this SAC MOU.
16.1.5 The HAW/CC may solicit advice and consultation from the SAC SB on any issue; this provision is not
intended to infer any obligation on the HAW/CC.
16.1.6 The HAW/CC will brief the SAC SB at its meetings on operations for the preceding period of time since
the last meeting.
16.1.7 The HAW/CC is responsible and accountable to the SAC SB for policies, tasks and activities of the HAW.
This does not imply that the SAC SB exercises OPCON or may task the HAW/CC or in any way interfere with the
military chain of command.
16.1.8 The HAW/CC is responsible to take into account and inform crew members of their legal status at
destination nations before missions are flown.
16.2 Command Relationships Governing Operations:
16.2.1 Participants maintain FULLCOM over their national personnel contributed to the HAW. Participants
administer FULLCOM through their highest-ranking individual assigned to the HAW, known as the Senior
National Representative (SNR).
16.2.2 The Participants will instruct their personnel that are assigned to the HAW to take mission-related
direction from the HAW/CC.
16.2.2.1 The Participants are responsible for the discipline of their personnel.
16.2.2.2 The HAW/CC is responsible for issuing complaint procedures providing recourse for aggrieved
members of the HAW. Such procedures will provide an opportunity for an aggrieved HAW member and the
HAW/CC to attempt to resolve a complaint if within the HAW/CC’s authority. Such procedures may be used at
the discretion of the aggrieved member who may choose instead to make a complaint directly to his/her SNR if
national regulations allow.
Section 17
Operations
17.1 Operations with the C-17 aircraft will be conducted with full respect for this SAC MOU, the CONOPS, and
the principles of international law.
17.1.1 The CONOPS will describe the process under which the HAW/CC will receive guidance from the
Participants concerning the utilization of the C-17 aircraft. This guidance will identify specific categories of
missions that may not be conducted and cargo and passengers that may not be transported on C-17 aircraft.
17.1.1.1 The HAW/CC will inform SNRs by providing an airlift schedule depicting aircraft utilization, location, and
dates.
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17.1.2 The CONOPS will also describe the process under which a Participant or the HAW/CC may request SAC
SB approval to conduct a specific category of mission or to transport specific cargo or passengers on the C-17
aircraft.
17.2 The use of the C-17 aircraft will be conducted as a mission of the requesting SAC Participant using its
declared Flight Hours.
17.3 A Participant may utilize its Flight Hours in support of any person or entity that is not a Participant in this
SAC MOU. However, the C-17 aircraft will not be used for commercial purposes or controlled by commercial
entities. Any such support will be conducted as a mission of that Participant.
17.4 Each Participant is entitled to utilize the C-17 aircraft for the Flight Hours it has declared, as measured over
each calendar year, subject to C-17 aircraft availability. However, if a Participant experiences a need for more
than its declared Flight Hours in a calendar year, then the Participants may enter into arrangements or develop
necessary procedures amongst themselves to transfer Flight Hours between Participants. If it is not possible to
transfer Flight Hours among the Participants, then the utilization of contingency Flight Hours will be in
accordance with subparagraph 8.10.15 in Section 8 (Financial Principles and Procedures) of this SAC MOU.
17.5 Requests for Use of Flight Hours:
17.5.1 Requests for Flight Hours will be made in accordance with procedures described in the CONOPS.
17.5.2 The spirit of this SAC MOU is that Participants will only submit requests that reflect a genuine need for
C-17 aircraft capabilities, while remaining as flexible as possible with regard to required timing and priority
parameters.
17.6 Mission Priorities and Principles for De-conflicting Competing Requests for Flight Hours:
17.6.1 Mission priorities will be executed as listed in the priority parameters in the CONOPS.
17.6.2 In the event of conflicting requests for C-17 aircraft, the HAW/CC is the ultimate authority in de-conflicting
competing flight hour utilization requests.
17.6.2.1 In exercising this authority, the HAW/CC should consider the following as major factors for resolving the
conflict:
17.6.2.1.1 First, the immediate/emergency need to safeguard life of Participants’ citizens.
17.6.2.1.2 Second, in the event of a conflict between missions of equal priority, the Participant with the highest
number of declared Flight Hours.
17.7 The HAW/CC is authorized to refuse any flight hour utilization request for operational reasons. The
Participant will promptly be informed of the reasons for refusal.
17.8 If the Flag Nation notifies the SAC SB and the HAW/CC that it considers the use of the C-17 aircraft to be
contrary to its international legal obligations, the HAW/CC is not authorized to execute the mission.
17.9 Accident Investigation:
17.9.1 Aircraft accidents and incidents will be investigated for safety purposes according to NATO
Standardization Agreement (STANAG) 3531, where the Participants involved have accepted the STANAG. It is
not the purpose of safety investigations to apportion blame, or to determine liability or any other issue not related
to safety. The Flag Nation will exercise the responsibilities of the operating nation under the STANAG. This
investigation does not replace, all or in part, nor preclude any investigations performed by a Participant in
accordance with its national laws and regulations.
17.10 Any Participant may, for national security or vital foreign policy reasons, opt out from a mission by notifying
the HAW/CC, and inform the Participants through the SAC SB prior to mission execution. No personnel,
including crewmembers, or cargo of the Participant opting out will be onboard the C-17 aircraft during the
execution of such mission. The Participant opting out will not be associated with any liability and claims paid as a
result of that mission.
17.11 The SAC SB may establish a space-available policy, to be reflected in the CONOPS, regulating the use of
excess passenger capacity on the C-17 aircraft. The utilization of unused capacities will be in line with the
provisions of this MOU and the Participant’s respective national laws and policies. Any Participant may elect not
to participate or not to contribute available space.
Section 18
Logistics Support
18.1 Logistics support includes all engineering, quality assurance, maintenance, supply, transportation, resource
management activities, supporting systems, and ensuring continued airworthiness required to sustain operations.
18.2 The HAW/CC, after consultation with the NAM PO, is responsible for identifying the logistics support to C-17
aircraft and supporting systems to meet the SAC CONOPS and Participants’ taskings.
18.3 The HAW/CC, after consultation with the NAM PO, is responsible for maintenance, maintenance oversight,
and maintenance quality assurance of the C-17 aircraft and support equipment.
18.4 Logistics support will be in accordance with the CONSUP approved by the SAC SB.
18.5 The SAC SB will communicate the HAW logistics support requirements to the NAM PB.
18.6 The NAM PO will contract for logistics support on a competitive basis, to the fullest extent possible.
Section 19
Status of the Heavy Airlift Wing
19.1 The HAW is a multinational military unit composed of NAMP-owned, Hungary-flagged C-17 aircraft and
other Assets and personnel assigned by the Participants under the provisions of this SAC MOU.
19.1.1 Through the HAW/CC and PIC, the Flag Nation will enforce its responsibilities listed in Section 14 (Flag
Nation for C-17 Aircraft) of this SAC MOU.
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19.1.2 The HAW does not have a legal personality under international law or national laws of the Participants
and thus cannot assume rights and obligations. However, the HAW will fulfil the tasks assigned to it under this
SAC MOU and under principles of international law governing state aircraft.
19.2 Land, buildings, and fixed installations made available by the Host Nation will remain under the ownership of
the Host Nation. The legal status of such assets is regulated by the laws and regulations of the Host Nation.
19.3 The legal status of buildings and fixed installations acquired or improved through the NAMP at the MOB will
be determined in accordance with the Host Nation Agreement.
19.3.1 The Participants, through the SAC SB, will periodically review the status of buildings or fixed installations
acquired or improved by the NAMP at the MOB. In the event the SAC SB determines that a particular building or
fixed facility is no longer needed for the use of the HAW, the SAC SB will initiate, through the NAMP, the process
of transferring the use of it to the Host Nation.
19.3.2 The Participants, through the SAC SB, and the Host Nation will consult regarding the terms of the transfer
of use of any agreed building or fixed installation, including possible compensation for improvements or
construction.
19.3.3 Procedures applicable to transfer of use and valuation of buildings and fixed installations at the MOB are
described in the Host Nation Agreement and the Basing Arrangement.
19.4 In the territory of the Participants, the status of the Participants, their military and civilian personnel assigned
to the HAW, and the dependents of their personnel, will be in accordance with the NATO SOFA or the PfP
SOFA, as applicable. Further status may be granted in additional bilateral or multilateral agreements with the
Host Nation.
Section 20
Operational Liability and Claims
20.1 The Participants are responsible for liabilities arising out of activities of the HAW or caused by a member of
the HAW in the execution of his/her duties in connection with the SAC Program.
20.1.1 In particular, the Participants are jointly and directly responsible vis-à-vis NATO and to third parties for
liabilities arising from any operation of the C-17 aircraft except for NAC-approved operations as may be provided
in specific NATO arrangements to be approved on an ad hoc basis, by the NAC, in line with NATO policy for
operations.
20.2 The Participants will, through the SAC SB, make every effort to process, evaluate, and settle claims
resulting from the execution of the SAC Program under the following terms:
20.2.1 A claims Committee will be established under the SAC SB. The claims Committee will receive, register
and prepare claims resulting from the execution of the SAC Program, and forward the claim to the SAC SB with a
proposal on how the claim may be settled. The claims Committee will keep records on claims. The SAC SB will
develop and approve the TOR for the claims Committee.
20.2.2 In settling claims, the SAC SB will be bound by the provisions of this SAC MOU and applicable national
and international law.
20.2.2.1 Claims will be dealt with in accordance with the provisions of Article VIII of the NATO SOFA or Article I
of the PfP SOFA, as applicable.
20.2.2.2 Claims between the Participants arising out of situations not covered by the NATO or PfP SOFA will be
settled, through consultations by the SAC SB on the basis of the principles established in Article VIII of the NATO
SOFA.
20.2.2.2.1 It is the intention of the Participants to waive claims among themselves in situations not covered by
the NATO or PfP SOFA on the basis of reciprocity. If a Participant is unable to waive claims against another
Participant in situations not covered by the NATO or PfP SOFA, it will declare its position to the SAC SB. After
the SAC SB has received such declaration, the Participant in question will not be bound by an obligation to waive
future claims, nor will the other Participants be bound to waive future claims against that Participant. Additionally,
if a Participant is unable to waive claims against another Participant in situations not covered by the NATO SOFA
or the PfP SOFA, the other Participant may opt out from missions involving the non-waiving Participant, in
accordance with the procedures described in paragraph 17.10 of Section 17 (Operations) of this SAC MOU. The
Participant opting out will not be associated with any liability and claims paid as a result of that mission.
20.2.2.3 Third party claims not covered by the NATO SOFA or the PfP SOFA will be processed by the most
appropriate Participant(s), as determined by the SAC SB.
20.2.3 Costs incurred in satisfying claims arising out of activities of the HAW will be borne jointly by the
Participants in accordance with Table 2 (Operations Segment Cost Share) of Annex B (Financial Matters) to this
SAC MOU. In case a Participant had opted out of a mission giving rise to a claim, Table 2 (Operations Segment
Cost Share) of Annex B (Financial Matters) to this SAC MOU will be recalculated among the remaining
Participants in proportion to their declared Flight Hours.
20.2.4 If necessary to pay claims determined to be payable under this Section, the SAC SB will request the NAM
PB to seek additional contributions to cover these costs. Payment will be disbursed by the NAM PO.
20.3 Based on the joint responsibility as set out in subparagraph 20.1.1 of this Section, the Participants will
indemnify the Flag Nation from liabilities and claims of any kind that may arise as a consequence of flagging or
registering the C-17 aircraft. Any cost incurred will be borne by all Participants, including the Hungarian
Participant, in accordance with Table 2 (Operations Segment Cost Share) of Annex B (Financial Matters) to this
SAC MOU.
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20.4 Liabilities or claims of any kind arising out of the use of C-17 aircraft in hostilities to which Article 5 of the
North Atlantic Treaty applies will not involve the liability or financial responsibility of PfP States, unless that PfP
State is participating. If the PfP State is not participating, it will not share costs incurred in satisfying such claims.
20.5 Liabilities or claims arising out of the use of the C-17 aircraft in direct participation of armed conflicts will not
be shared by a Participant who has opted out of participating in that mission.
20.6 Employees and agents of Contractors are not considered civilian personnel of a Participant for the purposes
of this Section.
Section 21
Financial Principles and Procedures for the Heavy Airlift Wing
21.1 General Principles:
21.1.1 The NFRP will govern the financial administration of the operations and support of the HAW.
21.1.2 The Participants will provide all possible assistance to minimize the costs of operations of the HAW.
21.2 Financial Principles:
21.2.1 Funding requirements for specific national support of a Participant’s military and civilian personnel
assigned to the HAW (e.g., national administrative support and domestic facilities, such as housing and medical
care) are the responsibility of the respective Participant.
21.3 Military and Civilian Personnel Costs:
21.3.1 HAW military and civilian personnel billets are established as specified in the CONOPS.
21.3.2 Filling of billets is a national responsibility in accordance with subparagraph 15.5.1 of Section 15 (Heavy
Airlift Wing Structure) of this SAC MOU. Every Participant will be assigned at least one billet within the HAW.
21.3.3 Contributions of military and civilian personnel will be accounted for as a Non-financial Cost within the
SAC Program Cost Ceiling, in accordance with the NFRP.
21.3.4 Participants manning billets above their Financial Cost Shares in Table 2 (Operations Segment Cost
Share) of Annex B (Financial Matters) to this SAC MOU will receive equivalent additional Non-financial
Contribution credit.
21.3.5 Participants manning billets below their Financial Cost Shares in Table 2 (Operations Segment Cost
Share) of Annex B (Financial Matters) to this SAC MOU will provide additional equivalent financial contributions
to the operational budget.
21.4 Budget Process:
21.4.1 The HAW will be funded through an annual operations budget, administered by the NAM PO. The
HAW/CC will submit an annual budget request through the SAC SB to the NAM PB for approval.
21.4.2 The HAW/CC is authorized to execute the approved operations budget as required for day-to-day
operation and administration.
21.4.3 If it is necessary for the HAW to operate at a rate that exceeds the normal operational level as determined
by the operations budget, the HAW/CC must inform the SAC SB of the accelerated rate of expenditure. If it is
necessary to seek additional contributions from the Participants, the SAC SB will inform the NAM PB of these
requirements for NAM PB approval of additional contributions in advance of their expenditure.
21.4.4 Claims determined to be payable under Section 20 (Operational Liability and Claims) of this SAC MOU
will be processed in accordance with the provisions of paragraph 20.2 of Section 20 (Operational Liability and
Claims) of this SAC MOU.
21.5 Air Incident Fund (AIF):
21.5.1 The AIF will be used to fulfil immediate needs to protect NAMP-owned Assets, cargo, and passengers
entrusted to the HAW and HAW personnel in the event of an air incident.
21.5.2 The AIF may also be used to respond to humanitarian needs of Third Parties arising from a SAC Program
air incident.
21.6 Reimbursements:
21.6.1 Expenses incurred while performing missions in support of any person or entity that is not a participant in
this SAC MOU will be borne by the relevant Participant(s). Any reimbursement received by the Participant(s)
from such a mission will be retained by the Participant(s) consistent with the national laws and regulations of the
Participant(s).
Section 22
Configuration Management
22.1 Tasks and Responsibilities:
22.1.1 The NAM PO will perform Configuration Management (CM) for all NAMP-owned aircraft systems,
hardware, software, simulators, and support equipment in accordance with the CONOPS and the CONSUP.
22.2 Interoperability will be maintained with USAF systems. To the maximum extent possible, the Participants will
ensure interoperability between the HAW and the national systems with which the HAW may interface.
PART IV
GENERAL MATTERS
Section 23
Disclosure and Use of Information
23.1 General:
23.1.1 The Participants recognize that the success of the SAC Program depends on full and prompt exchange of
Information necessary for carrying out the SAC Program. The Participants will acquire sufficient Information and
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rights to use such Information to acquire, manage, support, and operate C-17 aircraft and other Assets. The
nature and amount of Information to be acquired will be consistent with the objectives stated in Section 3
(Objectives and Scope) of this SAC MOU.
23.1.2 The following export control provisions will apply to the transfer of Information:
23.1.2.1 Transfer of Information will be consistent with the furnishing Participant’s applicable export control laws
and regulations. Unless otherwise restricted by duly authorized officials of the furnishing Participant at the time of
transfer to another Participant or the NAMP, all export-controlled Information furnished by that Participant to
another Participant or the NAMP may be retransferred to Contractors, subcontractors, Prospective Contractors,
and prospective subcontractors, subject to the requirements of Section 9 (Contractual Arrangements) of this SAC
MOU. Export-controlled Information may be furnished by Contractors, subcontractors, Prospective Contractors,
and prospective subcontractors of one Participant’s nation to the Contractors, subcontractors, Prospective
Contractors, and prospective subcontractors of another Participant’s nation pursuant to this SAC MOU subject to
the conditions established in licenses or other approvals issued by the Government of the furnishing Participant
in accordance with its applicable export control laws and regulations.
23.1.2.2 If a Participant finds it necessary to exercise a restriction on the retransfer of export-controlled
Information as set out in subparagraph 23.1.2.1of this Section, it will promptly inform the other Participants. If a
restriction is then exercised and an affected Participant objects, that Participant’s NAM PB member will promptly
notify the other Participants’ NAM PB members and they will immediately consult in order to discuss ways to
resolve such issues or mitigate any adverse effects.
23.1.2.3 Notwithstanding the provisions of this SAC MOU that relate to the protection of Information, particularly
Section 10 (Third Party Sales and Transfers), Section 23 (Disclosure and Use of Information), Section 25
(Security Arrangements), and Section 26 (Controlled Unclassified Information), the specific export control
provisions set out in Section 9 (Contractual Arrangements) and this Section will not apply to transfers of
Information among non-U.S. DoD Participants where such exchanges do not include U.S. export-controlled
Information.
23.1.3 Notwithstanding any other provision in this Section, disclosure of Information will only be in accordance
with the Participants’ respective national disclosure policies, laws, and regulations.
23.2 Proprietary Information:
23.2.1 Subject to any existing rights of the Participants, all Intellectual Property Rights (IPR) residing in
Information will belong to the generator thereof.
23.2.2 All Information that is subject to disclosure and use restrictions with respect to IPR will be identified and
marked, and it will be handled as Controlled Unclassified Information or as Classified Information, depending on
its security classification.
23.2.3 For NATO member Participants, the provisions of the NATO Agreement on the Communication of
Technical Information for Defense Purposes, done at Brussels on October 19, 1970, and the implementing
procedures for the NATO Agreement on the Communication of Technical Information for Defense Purposes,
approved by the NAC on January 1, 1971 (or any successor agreement and procedures) will apply to Information
that is subject to IPR. The Finnish and Swedish Participants consent to the insertion of provisions in the SAC
Program Security Instruction (PSI) as far as their national laws and regulations permit, and that are no less
stringent than applicable security agreements/arrangements, including their implementing procedures, in force
between such Participants and NATO.
23.3 Information generated or provided by the Participants in the performance of the SAC Program will be in
handled in accordance with paragraphs 23.4 through 23.8 of this Section.
23.4 Government Foreground Information:
23.4.1 Disclosure:
23.4.1.1 All Government Foreground Information generated by a Participant’s military or civilian employees will
be disclosed promptly and without charge to the Participants and the NAMP.
23.4.2 Use:
23.4.2.1 Each Participant and the NAMP may use all Government Foreground Information without charge for
Defence Purposes. The Participant generating Government Foreground Information will also retain its rights of
use thereto. Any sale or other transfer to a Third Party will be subject to the provisions of Section 10 (Third Party
Sales and Transfers) of this SAC MOU.
23.5 Government Background Information:
23.5.1 Disclosure:
23.5.1.1 Each Participant, upon request, will disclose promptly and without charge to the other Participants and
the NAMP any relevant Government Background Information generated by its military or civilian employees
outside the scope of this SAC MOU, provided that:
23.5.1.1.1 Such Government Background Information is necessary to or useful in implementing this SAC MOU,
with the Participant in possession of the Information determining, after consulting with the requesting
Participants, whether it is "necessary to" or "useful in” implementing this SAC MOU.
23.5.1.1.2 Such Government Background Information may be made available only if the rights of holders of IPR
are not infringed.
23.5.1.1.3 Disclosure of such Government Background Information is consistent with national disclosure policies
and regulations of the furnishing Participant.
23.5.1.1.4 Any disclosure or transfer of such Government Background Information to Contractors is consistent
with the furnishing Participants’ export control laws and regulations.
23.5.2 Use:
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23.5.2.1 Government Background Information furnished by one Participant to the requesting Participant may be
used without charge by or for the requesting Participant for SAC Program purposes. However, subject to IPR
held by entities other than the Participants, such Government Background Information may be used for Defense
Purposes by the requesting Participant, without charge, when such Information is necessary for the use of
Foreground Information. The furnishing Participant, in consultation with the other Participant, will determine
whether the Government Background Information is necessary for the use of Foreground Information. The
furnishing Participant will retain all its rights with respect to such Government Background Information.
23.6 Contractor Foreground Information:
23.6.1 Disclosure:
23.6.1.1 Contractor Foreground Information generated and delivered by Contractors will be disclosed promptly
and without charge to the Participants and the NAMP.
23.6.2 Use:
23.6.2.1 Each Participant and the NAMP may use or have used without charge for Defense Purposes all
Contractor Foreground Information generated and delivered by Contractors of the Participants. The Participant
whose Contractors generate and deliver Contractor Foreground Information will also retain all its rights of use
thereto in accordance with the applicable Contracts. Any sale or other transfer to a Third Party of-Contractor
Foreground Information will be subject to the provisions of Section 10 (Third Party Sales and Transfers) of this
SAC MOU.
23.7 Contractor Background Information:
23.7.1 Disclosure:
23.7.1.1 The NAMP or a Contracting Participant will make available to the other Participants and the NAMP
promptly and without charge all Contractor Background Information generated by Contractors that is delivered
under Contracts awarded in accordance with this SAC MOU. Any other Background Information that is generated
by Contractors and that is in the possession of one Participant will be made available promptly and without
charge to the other Participants and the NAMP, upon request, provided the following conditions are met:
23.7.1.1.1 Such Contractor Background Information is necessary to or useful in the SAC Program, with the
Participant in possession of the Information determining, after consultation with the requesting Participants and
the NAMP, whether it is "necessary to" or "useful in” the SAC Program.
23.7.1.1.2 Such Contractor Background Information may be made available only if the rights of holders of IPR
are not infringed.
23.7.1.1.3 Disclosure of such Contractor Background Information is consistent with the national disclosure
policies and regulations of the furnishing Participant.
23.7.1.1.4 Any disclosure or transfer of such Contractor Background Information to Contractors is consistent with
the furnishing Participant’s export control laws and regulations.
23.7.2 Use:
23.7.2.1 All Contractor Background Information delivered by Contractors under Contracts awarded in accordance
with this SAC MOU may be used by or for the receiving Participants and the NAMP, without charge, for the SAC
Program Purposes, subject to any restrictions by holders of IPR other than the Participants. Any other Contractor
Background Information furnished by one Participant’s Contractors and disclosed to a requesting Participant or
the NAMP may be used without charge by or for the requesting Participant or the NAMP for the SAC Program
purposes, subject to any restrictions by holders of IPR other than the Participants; also, when necessary for the
use of Foreground Information, such other Contractor Background Information may be used by the requesting
Participant or the NAMP for Defense Purposes, subject to such fair and reasonable terms as may be necessary
to be arranged with the Contractor. The furnishing Participant, in consultation with the requesting Participant and
the NAMP, will determine whether such other Contractor Background Information is necessary for the use of
Foreground Information. The furnishing Participant will retain all its rights with respect to Contractor Background
Information.
23.8 Alternative Uses of Information:
23.8.1 Any Background Information provided by one Participant will be used by the other Participants and the
NAMP only for the purposes set forth in this SAC MOU, unless otherwise consented to in writing by the providing
Participant.
23.8.2 The prior written consent of each Participant will be required for the use of Foreground Information for
purposes other than those provided for in this SAC MOU.
23.9 Patents:
23.9.1 Each Participant and the NAM PO will include in all its Contracts for the SAC Program a provision
governing the disposition of rights in regard to Inventions and Patent rights relating thereto that either:
23.9.1.1 Provides that the Participant will hold title to all such Inventions together with the right to make Patent
applications for the same, free of encumbrance from the Contractor concerned; or
23.9.1.2 Provides that the Contractor will hold title (or may elect to retain title) for such Inventions together with
the right to make Patent applications for the same, while securing for the Participants the right to use, free of
charge, the Inventions, and any Patents thereto, on terms in compliance with the provisions of subparagraph
23.7.2.1 of this Section.
23.9.2 The provisions of subparagraphs 23.9.3 through 23.9.6 of this Section will apply in regard to Patent rights
for all Inventions made by the Participants’ military or civilian employees, including those within Governmentowned facilities, and for all Inventions made by Contractors for which the Contracting Participant or the NAMP
holds title or is entitled to acquire title.
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23.9.3 When a Participant has or can secure the right to file a Patent application with regard to an Invention, that
Participant will consult with the other Participants regarding the filing of such Patent application. The Participant
that has or receives title to such an Invention will, in other countries, file, cause to be filed, or provide the other
Participants with the opportunity to file on behalf of the Participant holding title, Patent applications covering that
Invention. A Participant will immediately notify other Participants and the NAMP that a Patent application has
been filed. If a Participant, having filed or caused to be filed a Patent application, abandons prosecution of the
application or ceases maintaining the Patent granted or issued on the application, that Participant will notify the
other Participants and the NAMP of that decision and permit the other Participants or the NAMP to continue the
prosecution or maintain the Patent as the case may be.
23.9.4 Each Participant will be furnished with copies of Patent applications filed and Patents granted with regard
to SAC Program Inventions.
23.9.5 Each Participant will grant to the other Participants and the NAMP a non-exclusive, irrevocable, royaltyfree license under its Patents for Inventions, to practice or have practiced the Invention throughout the world for
the SAC Program.
23.9.6 For NATO member Participants, Patent applications to be filed, or assertions of other IPR, under this SAC
MOU that contain Classified Information will be protected and safeguarded in a manner no less stringent than the
requirements stated in the NATO Agreement for the Mutual Safeguarding of Secrecy of Inventions Relating to
Defence and for Which Applications for Patents Have Been Made, done in Paris on September 21, 1960, and its
Implementing Procedures (or any successor agreement and procedures). The Finnish and Swedish Participants
consent to the insertion of provisions in the PSI that are no less stringent than the requirements stated in the
NATO Agreement for the Mutual Safeguarding of Secrecy of Inventions Relating to Defence and for Which
Applications for Patents Have Been Made, done in Paris on September 21, 1960, and its Implementing
Procedures insofar as those Participants’ national laws and regulations permit. For the Finnish and Swedish
Participants, in the event of an inconsistency between the PSI and the NATO agreement, the PSI will prevail.
23.10 Each Participant will notify the other Participants of any intellectual property infringement claims brought
against that Participant arising in the course of work performed under the SAC Program on behalf of one or more
of the other Participants. Insofar as possible, the other applicable Participants will provide information available to
them that may assist in defending such claims. Each Participant will be responsible for handling such intellectual
property infringement claims brought against it, and will consult with the other Participants during the handling,
and prior to any settlement, of such claims. The Participants will share the costs of resolving such intellectual
property infringement claims in proportion to their financial contributions for that work specified in Table 2
(Operations Segment Cost Share) of Annex B (Financial Matters) to this SAC MOU. The Participants will, as
permitted by their respective national laws, regulations, and practices, give their authorization and consent for all
use and manufacture in the course of work performed under the SAC Program of any invention covered by
Patent, or as determined to be necessary for work under the SAC Program, authorization and consent for noncommercial copyright, granted or otherwise provided by their respective countries.
Section 24
Visits to Establishments
24.1 Each Participant will permit visits, relevant to the SAC Program, to its Defense establishments, agencies
and laboratories, and Contractor industrial facilities by employees of the other Participants or by employees of
the other Participants’ Contractors, provided that the visit is authorized by the Participants and the employees
have any necessary and appropriate security clearances and a need-to-know.
24.2 All visiting personnel will be required to comply with security regulations of the hosting Participant. Any
Information disclosed or made available to visitors will be treated as if supplied to the Participant sponsoring the
visiting personnel, and will be subject to the provisions of this SAC MOU.
24.3 Requests for visits by personnel of one Participant to a facility of the other Participant will be coordinated
through official channels, and will conform with the established visit procedures of the hosting Participant.
Requests for visits will bear the name of the SAC Program, and will be submitted in accordance with NATO
International Visit Procedures (as described by Multinational Industrial Security Working Group (MISWG)
Document No.7).
24.4 Lists of personnel of each Participant required to visit, on a continuing basis, facilities of the other
Participants will be submitted through official channels in accordance with recurring NATO International Visit
Procedures.
Section 25
Security Arrangements
25.1 All Classified Information exchanged or generated in connection with this SAC MOU will be used,
transmitted, stored, handled, and safeguarded in accordance with the Participants’ applicable national security
laws and regulations, to the extent that they provide a degree of protection no less stringent than that provided
for NATO Classified Information as set forth in the document C-M(2002)49 (Security within the North Atlantic
Treaty Organization), and its subsequent amendments.
25.2 Classified Information will be transferred only through Government-to-Government channels or through
channels approved by the National Security Authorities (NSAs)/Designated Security Authorities (DSAs) of the
Participants. Such Information will bear the level of classification and denote the country of origin.
25.3 Each Participant will take all lawful steps available to it to ensure that Classified Information provided or
generated pursuant to this SAC MOU is protected from further disclosure except as provided by paragraph 25.6
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of this Section, unless the other Participants consent to such disclosure. Accordingly, each Participant will ensure
that:
25.3.1 The recipients will not release the Classified Information to any Government, national organization or
other entity of a Third Party without the prior written consent of the originating Participant, in accordance with the
procedures set forth in Section 10 (Third Party Sales and Transfers) of this SAC MOU.
25.3.2 The recipients will not use the Classified Information for other than the purposes provided for in this SAC
MOU.
25.3.3 The recipients will comply with any distribution and access restrictions on Classified Information that is
provided under this SAC MOU.
25.4 The Participants will investigate all cases in which it is known or where there are grounds for suspecting that
Classified Information provided or generated pursuant to this SAC MOU has been lost or disclosed to
unauthorized persons. Each Participant also will promptly and fully inform the other Participants of the details of
such occurrences, and of the final results of the investigation and of the corrective action taken to preclude a
recurrence in accordance with national laws and regulations.
25.5 The NSA/DSA of the Participant in which a classified Contract is awarded will assume responsibility for
administering within its territory security measures for the protection of the Classified Information, in accordance
with its laws and regulations. Prior to the release to a Contractor, Prospective Contractor, or subcontractor of any
Classified Information received under this SAC MOU, the NSAs/DSAs will:
25.5.1 Ensure that such Contractors, Prospective Contractor, or subcontractors and their facilities have the
capability to protect the Information adequately.
25.5.2 Grant a security clearance to the facilities, if appropriate.
25.5.3 Grant a security clearance for all personnel whose duties require access to Classified Information, if
appropriate.
25.5.4 Ensure that all persons having access to the Classified Information are informed of their responsibilities to
protect the Classified Information in accordance with national security laws and regulations, and the provisions of
this SAC MOU.
25.5.5 Carry out periodic security inspections of cleared facilities to ensure that the Classified Information is
properly protected.
25.5.6 Ensure that access to the Classified Information is limited to those persons who have a need-to-know for
implementing the provisions of this SAC MOU.
25.6 Contractors, prospective Contractors, or subcontractors that are determined by the NSAs/DSAs to be under
financial administrative, policy, or management control of nationals or entities of a Third Party may participate in
a Contract or subcontract requiring access to Classified Information provided or generated pursuant to this SAC
MOU only when enforceable measures are in effect to ensure that nationals or entities of a Third Party will not
have access to Classified Information. If enforceable measures are not in effect to preclude access by nationals
or other entities of a Third Party, the other Participants will be consulted for approval prior to permitting such
access.
25.7 For any facility wherein Classified Information is to be used, the responsible Participant or Contractor will
approve the appointment of a person or persons of sufficient rank to exercise effectively the responsibilities for
safeguarding at such facility the Classified Information pertaining to this SAC MOU. These officials will be
responsible for limiting access to Classified Information involved in this SAC MOU to those persons who have
been properly approved for access and have a need-to-know.
25.8 Each Participant will ensure that access to Classified Information is limited to those persons who possess
requisite security clearances and have a specific need for access to the Classified Information in order to
participate in the SAC Program.
25.9 The NAM PB, in consultation with the SAC SB will develop and maintain a SAC Program Security
Instruction and a Security Classification Guide (SCG) for the SAC Program. The SAC PSI and the SAC SCG
describe the methods by which Information will be classified, marked, used, transmitted, and safeguarded, and
will require that markings for all export-controlled Classified Information will include the applicable export control
markings identified in the SAC PSI in accordance with national laws and regulations. The SAC PSI and SAC
SCG, or changes thereto, will be reviewed and approved by the Participants’ NSAs/DSAs and are applicable to
all NAMP, Government, and Contractor personnel participating in the SAC Program. The SCG will be subject to
regular review and revision with the aim of downgrading the classification of SAC Program Information whenever
this is appropriate.
25.10 The SAC PSI and SAC SCG also apply to the HAW. Specific security procedures regarding protection of
the C-17 aircraft, cargoes, and personnel are described in the CONOPS and CONSUP.
25.11 Notwithstanding any other provision in this Section, disclosure of Classified Information will be in
accordance with the Participants’ respective national laws and regulations.
25.12 Information provided or generated pursuant to this SAC MOU may be classified as high as equivalent to
NATO Secret. The existence of this SAC MOU is Unclassified and the contents are Unclassified.
Section 26
Controlled Unclassified Information
26.1 Except as otherwise provided in this SAC MOU or as authorized in writing by the originating Participant,
Controlled Unclassified Information provided or generated pursuant to this SAC MOU will be controlled as
follows:
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26.1.1 Such Information will be used only for the purposes authorized for use of Information as specified in
Section 23 (Disclosure and Use of Information) of this SAC MOU.
26.1.2 Access to such Information will be limited to personnel whose access is necessary for the permitted use
under subparagraph 26.1.1 of this Section, and will be subject to the provisions of Section 10 (Third Party Sales
and Transfers) of this SAC MOU.
26.1.3 Each Participant will take all appropriate lawful steps, which may include national classification, available
to it to keep such Information free from further disclosure (including requests under any legislative provisions),
except as provided in subparagraph 26.1.2 of this Section, unless the originating Participant consents to such
disclosure. In the event of unauthorized disclosure, or if it becomes probable that the Information may have to be
further disclosed under any legislative provision, immediate notification will be given to the originating Participant.
26.2 To assist in providing the appropriate controls, the originating Participant will ensure that Controlled
Unclassified Information is appropriately marked to ensure its “in confidence” nature. The Participants’ exportcontrolled Information will be marked in accordance with the applicable Participant’s export control markings as
documented in the SAC PSI. The Participants will also decide, in advance and in writing, on the markings to be
placed on any other types of Controlled Unclassified Information and will describe such markings in the SAC PSI.
26.3 Controlled Unclassified Information provided or generated pursuant to this SAC MOU will be handled in a
manner that ensures control as provided for in paragraph 26.1 of this Section.
26.4 Prior to authorizing the release of Controlled Unclassified Information to Contractors, the Participants will
ensure the Contractors are legally bound to control such Information in accordance with the provisions of this
Section.
Section 27
Accession of Additional Participants and Changing of Declared Flight Hours
27.1 A NATO member State may become a Participant in the SAC Program by unanimous affirmative vote of the
NAM PB and SAC SB. Accession of an additional NATO member State to the SAC Program will be subject to
such conditions of membership, consistent with the NSPO Charter as the NAM PB, SAC SB, and the prospective
member State agree.
27.2 A PfP State may become a Participant in the SAC Program by unanimous affirmative vote of the NAM PB
and SAC SB. An approved PfP State will enter into a separate agreement to participate in the NAMP. The
agreement to participate in the NAMP will regulate all necessary aspects of such participation, including rights
and responsibilities vis-à-vis NATO and be endorsed by the NAM PB and SAC SB and approved by the NAC.
While its rights and responsibilities will be similar to those of a NATO nation’s to the extent possible, a PfP State
will not share in the international personality of NATO, nor will a PfP State share in the juridical personality
possessed by NATO by virtue of Article IV of the Ottawa Agreement.
27.3 The financial contribution of each acceding participant to the SAC Program will in general be consistent with
the cost sharing principles stated in Section 8, (Financial Principles and Procedures) of this SAC MOU. The
proposed contribution will be subject to consideration and negotiation between the existing Participants and the
candidate; it is the intent of the existing Participants that each acceding participant should reimburse existing
Participants an appropriate share of acquisition and investment costs as agreed to by the SAC SB, in
consultation with the NAM PB. It is the intent of the existing Participants that each acceding participant should
enter the SAC Program with an annual commitment of at least 45 Flight Hours.
27.4 Participants seeking to change their individual share of the SAC Program will conform with procedures for
new Participants as outlined in paragraph 27.3 of this Section.
27.5 Accession or changes of stated annual Flight Hours will be effected by an amendment to this SAC MOU, to
be signed by all existing Participants and the acceding participant if applicable.
27.6 Accession or changes to declared Flight Hours will be effective from the date of the last signature of the
appropriate amendment to this SAC MOU.
Section 28
Customs Duties, Taxes, and Similar Charges
28.1 Since the NAMP/NAM PO will enjoy the privileges of exemption from customs duties, taxes, and similar
charges, within the territories of all the parties to the Ottawa Agreement, the Participants will perform SAC
Program acquisitions, exports, imports, etc. through the NAMP/NAM PO.
28.2 Further to paragraph 28.1 of this Section, insofar as existing laws and regulations of the Participants permit,
the Participants will endeavour to ensure that readily identifiable custom duties, taxes, and similar charges or
quantitative/qualitative restrictions on imports and exports will not be imposed in connection with the SAC
Program.
28.3 The Participants concerned will endeavour to ensure that such customs duties, taxes, and similar charges
from which relief is available as foresaid do not enter into the price of Information or materials produced under
the NAMP mission. The Participants will administer such taxes, customs duties, and similar charges in the
manner most favourable to the satisfactory execution of the arrangements described in this SAC MOU.
28.4 In relation to the Participants other than the Host Nation, if customs duties, taxes, or similar charges are
levied, they will be borne by the Participant of the country in which they are levied as a cost to that Participant
over and above that Participants shared cost of the SAC Program.
28.5 In relation to the Host Nation, the exemption from customs duties, taxes, and similar charges necessary for
the NAM PO to fulfil its tasks will be regulated by the Host Nation Agreement under terms no less favourable to
the SAC Program than those provided for in this Section.
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Section 29
Settlement of Disputes
29.1 Any disputes regarding the interpretation or implementation of this SAC MOU will be resolved only by
consultation among the concerned Participants and will not be referred to a national or international tribunal or
other Third Party for settlement.
Section 30
Amendment, Withdrawal, and Termination
30.1 This SAC MOU may be amended at any time by written consent of the Participants. An amendment will
become effective in accordance with its provisions.
30.2 In the event that a Participant wishes to withdraw from this SAC MOU, the following procedures will apply:
30.2.1 Before giving formal notice of withdrawal, detailed consultations will take place among the Participants on
the consequences of withdrawal and possibility of avoiding it or minimizing its consequences.
30.2.2 Any Participant withdrawing from this SAC MOU will inform all other Participants in writing of this intention
not less than one year in advance of the date that the withdrawal will take effect.
30.2.3 Withdrawal from this SAC MOU means, inter alia, withdrawal from the NAMP if the Participant is not a
signatory to another MOU associated with the NAMP. The withdrawal from NAMP will be subject to such
conditions, consistent with the NATO regulations and the NSPO Charter, as the remaining nations and the
withdrawing Participant agree. In appropriate cases, the remaining Participants will jointly submit a request to the
NAC, through the Secretary General of NATO, to amend the NSPO Charter accordingly.
30.2.4 The SAC SB will consider and decide the arrangements to be made for the continuation and completion of
this SAC Program to the satisfaction of all Participants.
30.3 The Participant withdrawing will meet in full all its responsibilities up to the effective date of withdrawal.
30.4 The withdrawing Participant will take all necessary actions within its control, as requested by the other
Participants, to ensure that the SAC Program can be continued by the remaining Participants, in accordance with
this SAC MOU.
30.5 All direct costs arising as a result of a withdrawal, including the costs of any Contract termination or
modification caused by the withdrawal, will be borne by the withdrawing Participant, unless otherwise determined
by the SAC SB. The remaining Participants will determine, in consultation with the withdrawing Participant, the
most economical arrangement in this respect. However, the cost to the withdrawing Participant will not exceed its
total commitment as set out in this SAC MOU, taking into account the amounts already contributed by the
withdrawing Participant.
30.6 All Information and rights therein received under this SAC MOU in effect prior to the withdrawal will be
retained by the Participants, subject to the terms of this SAC MOU in effect prior to the withdrawal.
30.7 This SAC MOU may be terminated at any time by the mutual and unanimous written consent of the
Participants. Such termination will be upon the most economical terms. Upon dissolution of the NAMP by the
NAC, the Participants will jointly meet the costs of termination, after consideration of any benefits derived from
the sale of Assets, in accordance with the NSPO Charter and the Cost Shares as acquired specified in Table 1
(Acquisition Segment Cost Share) and Table 2 (Operations Segment Cost Share) of Annex B (Financial Matters)
to this SAC MOU.
30.8 If this SAC MOU is terminated, the C-17 aircraft provided by the United States as a Non-financial
Contribution will be returned to the United States using the procedures for disposal of assets in the NSPO
Charter.
30.9 The respective benefits and responsibilities of the Participants regarding Section 10 (Third Party Sales and
Transfers), Section 11 (Equipment and Material Transfers), Section 12 (NAMP Liability and Claims), Section 23
(Disclosure and Use of Information), Section 25 (Security Arrangements), Section 29 (Settlement of Disputes),
and Section 30 (Amendment, Withdrawal, and Termination) of this SAC MOU, will continue to apply
notwithstanding any amendment, withdrawal, termination, or expiration of this SAC MOU.
Section 31
Final Provisions
31.1 All activities of the Participants under this SAC MOU will be carried out in accordance with their respective
national laws and regulations, including their respective export control laws and regulations, with respect for
international law and their international obligations.
31.2 This SAC MOU is not to conflict with national laws and regulations of the Participants or with international
law and arrangements in effect. In case of conflict between this SAC MOU and national laws and regulations
and/or international law and arrangements, the latter will prevail over this SAC MOU.
31.3 If a Participant becomes unable to fulfil the provisions of this SAC MOU, it will promptly notify the other
Participants in writing. The Participants will immediately consult with a view to continuation eventually on a
changed or reduced basis. If this is not acceptable to all Participants, then the provisions of Section 30
(Amendment, Withdrawal, and Termination) of this SAC MOU will apply.
31.4 Nothing in this SAC MOU is intended to imply that Finland and Sweden may benefit from, or are bound by,
the provisions of the Ottawa Agreement.
31.5 The responsibilities of the Participants under this SAC MOU will be subject to the availability of funds for
such purposes.
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31.6 This SAC MOU prevails over all other memoranda, arrangements, and documentation related to the NAMP
mission. Where there is any inconsistency between documents, the provisions of this SAC MOU, as interpreted
by the SAC SB, are authoritative.
31.7 Nothing in this SAC MOU will be perceived as an obligation of the Participants to take part in, or to assist in,
any C-17 operation.
Section 32
Industrial Participation
32.1 For those Participants that have a requirement for industrial participation, those Participants or their
industries may establish arrangements with SAC Program Contractors regarding work outside the scope of this
SAC MOU.
32.2 No requirement will be imposed by any Participant for industrial participation or other industrial or
commercial compensation in connection with this SAC MOU that is not in accordance with this SAC MOU.
Section 33
Effective Date and Duration
33.1 This SAC MOU, which consists of a Foreword, thirty-four (34) Sections, and 2 Annexes, will be signed and
approved by the Participants in accordance with their national processes.
33.1.1 The total number of 3500 Flight Hours is comprised of 3165 declared Flight Hours and 335 contingency
Flight Hours as described in subparagraph 8.10.15 of Section 8 (Financial Principles and Procedures) of this
SAC MOU.
33.1.2 This SAC MOU will remain in effect until September 22, 2038. The duration may be amended by consent
of the Participants through amendment according to Section 30 (Amendment, Withdrawal, and Termination) of
this SAC MOU.
33.2 The Cost Shares for each Participant will not exceed those listed in Table 1 (Acquisition Segment Cost
Share) of Annex B (Financial Matters) to this SAC MOU for the Acquisition Segment and Table 2 (Operations
Segment Cost Share) of Annex B (Financial Matters) to this SAC MOU for the Operations Segment. The
Acquisition Segment cost share of the U.S DoD Participant will not change; however, should additional
Participants join this SAC MOU, the other Participants’ Cost Shares will be recalculated, and the additional
Participants will join the SAC Program with the same rights and responsibilities as if they had been Participants
in this SAC MOU as of the date the original SAC MOU entered into effect (September 23, 2008).
Section 34
Language, Copies, and Signature
34.1 The official language for the SAC Program is English.
34.2 This SAC MOU is signed in one original. The U.S. DoD Participant will provide certified true copies to each
Participant and will serve as a repository to hold the original document.
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ANNEX A
SAC Program History
Time (T): Action
September 23, 2008: SAC MOU entry into effect.
October 1, 2008: NAMO established.
October 3, 2008: NAMO GM appointed.
October 6, 2008: HAW ADVON (Advanced Echelon) in place.
October 27, 2008: Participants’ personnel billets established; initial cadre in place.
November 14, 2008: LOA signature with obligation authority (funds deposited); and MOB infrastructure
construction commences.
July 2009: Essential MOD Infrastructure projects complete.
July 2009: U.S. C-17 Non-financial Contribution delivered (limited operational capability).
July 2009: HAW activated.
st
September 2009: 1 FMS C-17 aircraft delivered (limited operational capability).
nd
October 2009: 2 FMS C-17 aircraft delivered (limited operational capability).
June 2010: Phase I operational capability (limited troubleshooting, limited support equipment and spares).
August 2010: Phase II operational capability (home station check capability, more robust troubleshooting, with
more support equipment and spares available).
April 2011: Phase III operational capability (most support equipment and spares available, self-sufficient support
capability).
October 2011: SAC MOU Amendment One entry into effect.
November 2012: Full Operational Capability (FOC).
2014 and 2015: 1st FMS C-17 aircraft heavy maintenance
On a 5-year cycle: FMS C-17 aircraft heavy maintenance.
2016: Hangar-complex at Papa Air Base available.
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ANNEX B
FINANCIAL MATTERS
SAC PROGRAM
BY 2007 USD in Millions
Total Acquisition Segment
(SAC MOU para 8.3.1 / 8.1.1)
Cash
FMS Aircraft Procurement
FMS Support Case
Beddown Costs – Papa AB, Hungary
Apport
FMS Aircraft in kind (1 aircraft)

COST
TARGET
$1,083.940

COST
CEILING
$1,139.525

$133.159

$159.288

$27.980

$30.574

$1,083.940
$3,462.134
$27.980
$4,574.054

$1,139.525
$4,141.488
$30.574
$5,311.587

129
$14.965

155
$17.958

$497.562
$324.190
$13.406
$248.782

Annual Operation Segment
(SAC MOU para 8.3.2 / 8.1.2)
Fixed Costs
FMS Follow-on Support Case
Mission Personnel*
Indirect Support
Papa AB Facilities Recurring
Training
Major Modifications
Certification & Registration
TCTO / Maintenance
NAMO Administrative Costs
Variable Costs
Consumable Supplies
Fuel
DLR (Depot Level Repairable)
Air-to-Air Refueling
Overhead
Airport Services
Optional Follow on Investment
(SAC MOU para 8.3.3 / 8.1.3)
Simulator
Simulator facility
SAC MOU
Acquisition Segment
Operations Segment (26 years)
Simulator Option
TOTAL SAC MOU
*UNIT MANNING DOCUMENT
Mission Personnel Billets
Mission Personnel Cost Estimates

$64.388
$14.965
$2.030
$1.007
$5.165
$4.000
$0.207
$3.000
$13.503
$0.653
$15.222
$0.385
$3.793
$0.746
$4.095
$26.840
$1.140
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Nation
Bulgaria
Estonia
Finland
Hungary
Lithuania
Netherlands
Norway
Poland
Romania
Slovenia
Sweden
United States

Table 1
Acquisition Segment Cost Share
Acquisition Segment
Declared Flight Hours
Cost Share
65
45
100
50
45
500
400
150
200
60
550
1000

Total*
3165
* Assumes 1000 flight hours per aircraft
U.S. will provide one aircraft equivalent.
Cost shares adjusted to account for the 33.3% U.S. share.

2.0015%
1.3857%
3.0793%
1.5396%
1.3857%
15.3965%
12.3172%
4.6189%
6.1586%
1.8476%
16.9361%
33.3333%
100.0000%
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Nation
Bulgaria
Estonia
Finland
Hungary
Lithuania
Netherlands
Norway
Poland
Romania
Slovenia
Sweden
United States
Contingency FH

Table 2
Operations Segment Cost Share
Acquisition Segment
Declared Flight Hours
Cost Share
65
45
100
50
45
500
400
150
200
60
550
1000
335

2.0537%
1.4218%
3.1596%
1.5798%
1.4218%
15.7978%
12.6382%
4.7393%
6.3191%
1.8957%
17.3776%
31.5956%
0.0000%

Total*
3500
100.0000%
* Total variable costs will be assigned based upon actual hours flown.
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Table 3
Cost Share by Category
Acquisition
Segment
Cost Share
(Table 1)
Acquisition Segment
FMS Aircraft Procurement
FMS Support Cases (includes LAIRCM)
Beddown Costs – Papa AB, Hungary
(includes SAC Complex Hangar)
Operations Segment
Fixed Costs
FMS Follow-On Support Cases
(includes LAIRCM)
Mission Personnel
Indirect Support
Papa AB Facilities Recurring
(includes Hangar Complex)
Training
Major Modifications
Certification & Registration
TCTO / Maintenance
Administrative Costs
Variable Costs
Consumable Supplies
Fuel
DLR (Depot Level Repairable)
Air-to-Air Refueling
Overhead
Airport Services
Optional Follow-on Investment
Simulator
Simulator Facility
Optional Follow-on Operations
Simulator Recurring Costs
Others outside of Operations Cost Segment
AIF

Operations
Segment
Cost Share
(Table 2)

Actual Flight
Hours

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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SIGNATURE AND EFFECTIVE DATE
This Amendment Two to the SAC MOU will be signed in one original and transmitted to the U.S. DoD Participant
as the SAC MOU repository. This Amendment Two to the SAC MOU will become effective on the date that the
U.S. DoD Participant has duly notified all Participants that the Amendment Two to the SAC MOU has been signed
and approved by all Participants in accordance with their respective national procedures. The U.S. DoD
Participant will provide certified true copies to each Participant.

(signatures)
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3. melléklet a 169/2021. (IV. 9.) Korm. rendelethez
3. melléklet
„Hivatkozással a Stratégiai Légiszállítási Képességr l szóló Egyetértési Megállapodás 14.1., 31.1.,
valamint 31.2. cikkére Magyarország Kormánya kijelenti, hogy Magyarország jogrendszerének hatályos
jogszabályai és jogi rendelkezései - ideértve a Magyarország által meger sített vonatkozó nemzetközi
szerz déseket, köztük az Észak-atlanti Szerz dés tagállamai közötti, fegyveres er ik jogállásáról szóló
Megállapodást (a továbbiakban: NATO SOFA), az Észak-atlanti Szerz dés részes államai és a „Békepartnerség”
más résztvev államai közötti, fegyveres er ik jogállásáról szóló Megállapodást (a továbbiakban: PfP SOFA),
valamint a Magyarország által a NATO SOFA vagy a PfP SOFA végrehajtására a külföldi fegyveres er k
magyarországi jogállására vonatkozóan kötött bármilyen két- vagy többoldalú megállapodást - alkalmazandóak
az Egyetértési Megállapodás keretében, a vonatkozó magyar jogszabályoknak és rendelkezéseknek megfelel en
nyilvántartásba vett és magyar felségjellel ellátott légijárm vek fedélzetén. Ez a nyilatkozat jogfolytonosnak
tekintend a 140/2009. (VI. 30.) Korm. rendelettel módosított 93/2008. (IV. 23.) Korm. rendeletben közzétett
nyilatkozattal, amely ezúton visszavonásra kerül.”
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4. melléklet a 169/2021. (IV. 9.) Korm. rendelethez

4. melléklet

“With reference to Art. 14.1, Art. 31.1, and Art. 31.2 of the Strategic Airlift Capability Memorandum of
Understanding, the Government of Hungary declares that the laws and legal regulations of Hungary in force including relevant international treaties ratified by Hungary such as the Agreement between the Parties to the
North Atlantic Treaty Regarding the Status of Their Forces (hereinafter referred to as “NATO SOFA”), the
Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the other States participating in the
Partnership for Peace regarding the Status of their Forces (hereinafter referred to as “PfP SOFA”) and any
subsequent bilateral or multilateral agreement on the status of foreign forces in the territory of Hungary concluded
by Hungary in the implementation of NATO SOFA or PfP SOFA - will apply on board of aircraft marked and
registered in accordance with the appropriate Hungarian laws and regulations within the framework of the
Memorandum of Understanding. This declaration shall be considered to be in legal continuity with the declaration
made by the Government of the Republic of Hungary as published in the Government Decree 93/2008. (IV. 23.)
amended by the Government Decree 140/2009. (VI. 30.), which is hereby revoked.”
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A Kormány 170/2021. (IV. 9.) Korm. rendelete
a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2021. évi mértékéről
A Kormány a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
76. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §

A 2021. évre vonatkozó, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
törvény szerinti minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke
2474 forint/óra.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

3. §

E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult közbeszerzési eljárásokban kell alkalmazni.

4. §

Hatályát veszti a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2020. évi mértékéről szóló 150/2020. (IV. 24.)
Korm. rendelet.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 171/2021. (IV. 9.) Korm. rendelete
a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete létrehozásáról szóló 311/2015. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete létrehozásáról szóló 311/2015. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A főigazgatót munkájában két főigazgató-helyettes segíti. A főigazgató-helyetteseket 5 évre a miniszter
nevezi ki és menti fel. A főigazgató-helyettesek felett az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja.”

2. §

A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Intézet kutató-, fejlesztő-, szellemi központként a kormányzat, a felsőoktatási és egyéb kutatóintézetek,
valamint a vállalatok közötti együttműködés hatékonyságának javítása, továbbá egyes állami tervezési és
döntés-előkészítési feladatok ellátása céljából
a) hozzájárul a nemzetközi interdiszciplináris kutatásokhoz való felzárkózást elősegítő kutatások szervezéséhez
és megvalósításához a társadalomtudományok, a bölcsészet, a művészetek, műszaki és természettudományok,
valamint az adattudományok terén, különös tekintettel a társadalmi újítás, a fenntarthatóság, a hálózatkutatás,
a technikai innováció, a közép-európai regionális kutatások szempontjából kulcsfontosságú tématerületek átfogó
elemzésével,
b) az a) pontban meghatározott tudományágakban elemzéseket és javaslatokat dolgoz ki a Kormány számára,
c) hozzájárul a nyugat-pannon régió irodalmának, történelmének, helytörténetének, művészetének, vallási életének
kutatásához és bemutatásához, valamint összeurópai művészeti kezdeményezésekben vesz részt a Pannon
Irodalom és Művészetek Háza működtetésével,
d) a „Kreatív város – fenntartható vidék” kutatás feladatai keretében
da) a „Kreatív város – fenntartható vidék” kutatást (KRAFT) mint a kreatív integratív fejlesztési koncepciót adaptálja
Magyarország más határrégióira, valamint
db) nyomon követi a da) alpontban meghatározott fejlesztések által indukált változásokat, valamint értékeli azok
hatásait,
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dc) közreműködik régiós együttműködések kialakításában, működtetésében, valamint koordinálja a Pannon
Városok Szövetségének tevékenységét,
e) a „Fenntartható társadalom – fenntartható környezet”, a környezeti fenntarthatóság és az ökológiai társadalom
előmozdítását szolgáló kutatások keretében
ea) a környezeti elemek védelme és a társadalom számára nyújtott ökoszisztéma szolgáltatási kutatást végez,
eb) az ember és környezete kapcsolatait feltáró kutatást végez, különös tekintettel az éghajlatváltozással, a víz- és
talajkészletekkel való kapcsolatokat vizsgáló kutatásra,
ec) környezetinformatikai kutatás-fejlesztést végez,
ed) körkörös, fenntartható gazdaságfejlesztési kutatást végez,
f ) az alkalmazott adattudományi kutatások feladatai keretében
fa) nyílt adat- és közösségi informatikai kutatást végez,
fb) adattudományi kutatásokat, elemzéseket végez a gazdaságot támogató folyamatok tervezésére, az ellátási
rendszerek hatékonyságának javítására, a társadalmi fenntarthatóság elősegítésére,
fc) adatgyűjtő és -elemző platformokat hoz létre és üzemeltet,
fd) digitális bölcsészet, kulturális örökség és fenntarthatóság kutatást végez, valamint
g) gondoskodik a Hankiss Elemér bibliográfia összegyűjtéséről és Hankiss Elemér életműve által érintett
tudományterületeken kutatást végző Hankiss Elemér Kutatói Archívum működtetéséről,
h) az a)–g) pontban foglalt feladatai ellátásán túl a Kormány által meghatározott egyéb kutatási témakörbe tartozó
feladatokat végez,
i) kiadói feladatokat lát el a kidolgozott kutatási eredmények, elemzések nyilvánosságra hozatala és népszerűsítése
érdekében, valamint
j) online folyóirat- és egyéb adatbázisokat épít ki a kutatási munka támogatása céljából.”
3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 172/2021. (IV. 9.) Korm. rendelete
a barlangok nyilvántartásáról szóló 392/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 16. és 17. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

A barlangok nyilvántartásáról szóló 392/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet a következő 7/A. és 7/B. §-sal egészül ki:
„7/A. § A Tvt. 51. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységek engedélyezése során a miniszter beszerzi
az igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulását.
7/B. § A barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről és
hasznosításáról szóló miniszteri rendelet szerinti kutatási terv, kutatási jelentés, megvalósulási dokumentáció,
valamint az engedélyezési tervdokumentáció benyújtását aláírva, elektronikus úton, pdf-formátumban kell
teljesíteni.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 173/2021. (IV. 9.) Korm. rendelete
egyes sportcélú beruházásokat érintő kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) és (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosítása
1. §

A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Az R1. a következő 16. §-sal egészül ki:
„16. § E rendeletnek az egyes sportcélú beruházásokat érintő kormányrendeletek módosításáról szóló
173/2021. (IV. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr9.) megállapított 1. melléklet 24. sorát a Módr9.
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben, eljárásokban is alkalmazni kell.”

2. A Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program beruházásainak megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról szóló 224/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása
3. §

A Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program beruházásainak megvalósításával összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 224/2018. (XI. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. §

Az R2. a következő 8. §-sal egészül ki:
„8. § E rendeletnek az egyes sportcélú beruházásokat érintő kormányrendeletek módosításáról szóló 173/2021.
(IV. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 1. mellékletét a Módr2. hatálybalépésekor
folyamatban lévő ügyekben, eljárásokban is alkalmazni kell.”

3. A 2019. évben Budapesten zajló World Urban Games sportesemény és a 2022. évi magyar–szlovák
közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges egyes létesítmények
megvalósítását szolgáló kiemelten közérdekű beruházások helyszínének meghatározásáról szóló
63/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása
5. §

A 2019. évben Budapesten zajló World Urban Games sportesemény és a 2022. évi magyar–szlovák közös
rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges egyes létesítmények megvalósítását
szolgáló kiemelten közérdekű beruházások helyszínének meghatározásáról szóló 63/2019. (III. 27.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R3.) 1. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges
ingatlanok körét, a kiemelten közérdekű beruházások helyszínét és a beruházások során építési tevékenységgel
érintett telek közvetlen környezetébe tartozó, az építési tevékenység költséghatékony elvégzéséhez szükséges
közterület használatának feltétlenül szükséges időtartamát a 2. melléklet határozza meg.”

6. §

Az R3. 2. melléklet
a)
I. táblázata a 3. melléklet,
b)
II. táblázata a 4. melléklet
szerint módosul.
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7. §

Az R3. a következő 3. §-sal egészül ki:
„3. § E rendeletnek az egyes sportcélú beruházásokat érintő kormányrendeletek módosításáról szóló
173/2021. (IV. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 2. melléklet II. pontját a Módr1.
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben, eljárásokban is alkalmazni kell.”

4. Záró rendelkezések
8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 173/2021. (IV. 9.) Korm. rendelethez
Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat 24. sora helyébe a következő sor lép:

1.

24.

(A

B

C

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

Koordinációra kijelölt kormánymegbízott)

Szegedi új kézilabdacsarnok
megvalósítása

Szeged I. kerület, belterület 10001/1,
10001/2, 10003 és
Szeged II. kerület, belterület
10005/3, 10005/4 és 19022/2 helyrajzi
számú ingatlanok

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatalt vezető megbízott

2. melléklet a 173/2021. (IV. 9.) Korm. rendelethez
Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 18. sorral egészül ki:

1.

18.

(A

B

A beruházás megnevezése

A beruházás azonosító adatai)

kézilabda munkacsarnok-fejlesztés

Budapest XVI. kerület közigazgatási területén fekvő,
belterület 106868/4 helyrajzi számú ingatlan
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3. melléklet a 173/2021. (IV. 9.) Korm. rendelethez
Az R3. 2. melléklet I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„I. Budapest közigazgatási területén található ingatlanok és helyszínek
A
1

2

Kiemelten közérdekű beruházás

Új budapesti
multifunkcionális sport- és
rendezvénycsarnok létesítését
célzó beruházás

B

C

D

A beruházás

A beruházás helyszínének

megvalósításának helyszíne

közvetlen környezete

Budapest IX. kerület,
belterület 38295/1,
38295/2, 38295/3,
38295/4, 38295/5,
38295/6, 38295/7,
38295/8, 38295/9,
38295/10, 38295/11
helyrajzi számú
ingatlanok

Budapest belterület
38298, 38443,
38442/10, 38293/69,
38291, 38278/4
helyrajzi számú
ingatlanok

A beruházás megvalósításához
szükséges közterület-használat
időtartama

e rendelet
hatálybalépésének napja
– 2022. 02. 28.

”

4. melléklet a 173/2021. (IV. 9.) Korm. rendelethez
Az R3. 2. melléklet II. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A

B

1.

Kiemelten közérdekű beruházás

Ingatlanok azonosító adatai)

2.

Szegedi új kézilabdacsarnok megvalósítása

Szeged I. kerület, belterület 10001/1, 10001/2, 10003 és
Szeged II. kerület, belterület 10005/3, 10005/4 és 19022/2
helyrajzi számú ingatlanok
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A Kormány 174/2021. (IV. 9.) Korm. rendelete
egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek
módosításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f ) pontjában,
a 2. és 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
27. pontjában, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról
1. §

A Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 7. §-sal egészül ki:
„7. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2021. (IV. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított
2. mellékletét a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

2. §

Hatályát veszti az R1. 2. mellékletében a
a)
„0495/52”,
b)
„0495/53”,
c)
„0495/54”,
d)
„0495/55”,
e)
„0495/56”,
f)
„0495/57”.
g)
„0495/58”,
h)
„0495/59”,
i)
„0495/60”,
j)
„0495/61”,
k)
„0495/62” és
l)
„0495/63”
szövegrész.

2. Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról,
valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló
kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
3. §

Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018.
(VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 6/N. §-sal egészül ki:
„6/N. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 59. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat
B:59 mezőjében megjelölt telkekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés
állapítja meg, azzal, hogy
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a) a hatályos OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,
b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos
szabályaival ellentétes, vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt
vagy az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 59. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat
B:59 mezőjében megjelölt telkekre vonatkozó sajátos beépítési szabályok:
a) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,
b) a telkek beépítési módja szabadon álló,
c) az előkert, az oldalkert és a hátsókert mérete 0 méter,
d) a beruházással összefüggésben megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot tartani, azok
a telekhatárokon is csatlakozhatnak egymáshoz, illetve a szomszédos, vagy a már meglévő telephelyen lévő
építményekhez,
e) a meglévő és újonnan megvalósuló épületekhez – akár szomszédos ingatlanon lévő épületekhez is – lehet
zártsorúan csatlakozni,
f ) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához
előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 30%-ának
elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is
alkalmazható, és autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani,
g) a használatbavételi engedély megkéréséig biztosítani szükséges a beruházással összefüggésben megvalósuló
építmények kormányrendelet szerint előírt közműellátását vagy ennek hiányában a közműellátásnak az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletnek megfelelő, egyedi módon történő
kiváltását,
h) ha a 2. mellékletben foglalt táblázat 59. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat
B:59 mezőjében megjelölt telkek több közterülettel vagy magánúttal is határosak, a gépjárművel való kiszolgálást
biztosító új kapubehajtót az erre alkalmas közterületről vagy magánútról kell biztosítani,
i) a kapubehajtót az erre alkalmas alacsonyabb hálózati szerepet betöltő útról vagy más útról is lehet biztosítani,
j) az ingatlanok feltárása a szükséges számú kapubehajtóval történhet,
k) a beépítésre szánt terület megközelítését, kiszolgálását biztosító magánút a közforgalom számára megnyitott
magánútként vagy más útként legkésőbb a használatbavételi engedély megkéréséig ki kell alakítani és az ingatlannyilvántartásba be kell jegyeztetni, és
l) magánút korlátozás nélkül létesíthető.
(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 59. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat
B:59 mezőjében megjelölt telkekre vonatkozóan az építési engedély akkor is megadható, ha a létesítendő épületek
helyszínéül szolgáló terület több telekből áll, továbbá épület a telkek építési területnek nem minősülő területén is
elhelyezhető.
(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 59. sora szerinti beruházás tekintetében az építési engedélyezési eljárás és
a használatbavételi engedélyezési eljárás során a 2. mellékletben foglalt táblázat B:59 mezőjében megjelölt telkeket
rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a telket érintő telekhatár-rendezés még nem történt meg.
(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat 59. sora szerinti beruházással összefüggésben megvalósuló építési
tevékenységet ütemenként is engedélyezheti az 1. melléklet 1. pontja szerinti engedélyezési eljárásban az eljáró
hatóság. Az egyes ütemek használatbavétele akkor is engedélyezhető, ha az építmény rendeltetésszerű és
biztonságos használhatóságához szükséges járulékos építményei telken belül ideiglenesen vagy a meglévő
szomszédos, illetve a telephelyi telkeken helyezkednek el.”
4. §

Az R2. a következő 57. §-sal egészül ki:
„57. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2021. (IV. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr49.) módosított
3. § (4) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, 6. § (3a) bekezdését, megállapított 6/N. §-át és 2. mellékletében foglalt
táblázat 62. sorát a Módr49. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni
kell.”

5. §

Az R2. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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6. §

(1) Az R2.
a)
3. § (4) bekezdésében a „49. és 58. sora” szövegrész helyébe a „49., 58., 59. és 62. sora” szöveg,
b)
4. § (1) és (2) bekezdésében az „50. és 58. sora” szövegrész helyébe az „50., 58., 59. és 62. sora” szöveg
lép.
(2) Az R2. 6. § (3a) bekezdés
a)
b) pontjában a „10 000 m2” szövegrész helyébe az „1500 m2” szöveg,
b)
k) pontjában a „30 méter” szövegrész helyébe az „5 méter” szöveg,
c)
l) pontjában a „40 méter” szövegrész helyébe az „5 méter” szöveg
lép.

3. Az Iváncsa község külterületén megvalósuló ipari park fejlesztéssel összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről szóló 359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
7. §

Az Iváncsa község külterületén megvalósuló ipari park fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) a következő 3/A. és 3/B. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) A Beruházás esetében a beépítés szabályait a (2)–(4) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési eszközök és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni, és
b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2)–(4) bekezdésben meghatározott sajátos
szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 2., 4., 7., 8., 9. és 11. sora szerinti földrészlet közlekedési terület, amelyen
a közlekedéshez kapcsolódó épületek, közmű, hírközlési, raktározási és gazdasági rendeltetésű építmények,
közműpótló műtárgyak és azok kiszolgáló építményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és
egyedi építési követelmények alkalmazásával:
a) a telek beépítési módja szabadon álló,
b) a kialakítható telek legkisebb területe 3000 m2.
(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 3. és 10. sora szerinti földrészlet ipari terület, amelyen ipari és gazdaság
tevékenységi célú építmények és azok kiszolgáló építményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok
és egyedi építési követelmények alkalmazásával:
a) a telek beépítési módja szabadon álló,
b) a kialakítható telek legkisebb területe 3000 m2.
(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 5. és 6. sora szerinti földrészlet közlekedési és infrastrukturális fejlesztések
megvalósítására szolgáló terület, amelyen a közlekedéshez kapcsolódó épületek, közmű, hírközlési, raktározási
és gazdasági rendeltetésű építmények, közműpótló műtárgyak és azok kiszolgáló építményei helyezhetőek el,
az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:
a) a telek beépítési módja szabadon álló,
b) a kialakítható telek legkisebb területe 3000 m2.
3/B. § (1) A Beruházással összefüggésben a tereprendezést és mélyalapozást a megvalósuló építési tevékenység
ütemeként is engedélyezheti az 1. melléklet 1. pontja szerinti engedélyezési eljárásban az eljáró hatóság.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tereprendezés és mélyalapozás építési engedélyezési dokumentációjának az építésügyi
és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. mellékletében foglaltakon túl tartalmaznia kell talajvédelmi tervet.
(3) Az (1) bekezdés szerint engedélyezett ütemre használatbavételre irányuló eljárást nem kell lefolytatni, annak
elkészültét és megfelelőségét az építmény használatbavételére irányuló kérelem elbírálása során kell igazolni.”

8. §

Az R3. a következő 6. §-sal egészül ki:
„6. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2021. (IV. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított
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3/A. és 3/B. §-át, valamint 2. mellékletét a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági
ügyekben is alkalmazni kell.”
9. §

Az R3. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

4. Záró rendelkezések
10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 174/2021. (IV. 9.) Korm. rendelethez
Az R2. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 62. sorral egészül ki:
(A
1

A beruházás megnevezése

Gazdaság-fejlesztési beruházás Debrecen
területén

62.

B

C

A beruházás megvalósításának

Koordinációra kijelölt

helyszíne

kormánymegbízott)

Debrecen közigazgatási
területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás
szerinti külterület
0495/230 és 0495/232
helyrajzi számú ingatlanok

Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott

2. melléklet a 174/2021. (IV. 9.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelethez

A Beruházás megvalósításához kapcsolódó ingatlanrészek területi lehatárolása a terület
határpontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben megadott koordinátáival
A
1.

2.

B
Telekpont

C

D
EOV

X

Y

X1

200 516,15

631 734,09

X2

200 670,24

631 875,57

X3

200 823,50

632 147,10

X4

200 818,87

632 188,12

X4*

200 828,91

632 205,27

X11

200 511,30

631 714,69

S1

200 574,96

631 698,78

S2

200 872,05

632 180,02
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

X1

200 516,15

631 734,09

X2

200 670,24

631 875,57

X3

200 823,50

632 147,10

X4

200 818,87

632 188,12

X5

200 601,74

632 316,12

X7

200 366,76

632 570,34

A

200 329,07

632 593,19

D

199 926,31

631 928,63

X4

200 818,87

632 188,12

X4*

200 828,89

632 205,28

X5

200 601,74

632 316,12

X7

200 366,76

632 570,34

X12

200 101,89

632 730,87

V1

200 294,09

632 662,12

V2

200 329,06

632 722,98

V3

200 346,55

632 713,25

V4

200 311,35

632 652,01

S3

200 643,10

632 314,96

S4

200 662,51

632 348,26

S5

200 521,32

632 434,17

S6

200 564,83

632 503,50

S7

200 121,42

632 763,28

R1

199 357,94

633 147,10

R2

199 089,58

633 210,36

R3*

199 069,03

633 200,69

R4

199 254,62

632 976,62

S12*

199 014,25

633 109,39

R1

199 357,94

633 147,10

R4

199 254,62

632 976,62

R5

199 350,79

632 923,48

R6

199 379,43

632 931,74

R7

199 469,11

633 079,72

S13*

199 394,77

632 899,18

B2

199 494,76

633 064,18

R5

199 350,79

632 923,48

R6

199 379,43

632 931,74

R7

199 469,11

633 079,72

X13

199 254,12

632 667,10

S12*

199 014,25

633 109,39

S13*

199 394,77

632899,18

S14

199 352,94

632 888,01

S15

199 247,25

632 671,22

S16

199 228,40

632 682,55

S18

198 998,77

633 083,69
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9.

10.

11.

X1

200 516,15

631 734,09

X11

200 511,30

631 714,69

X13

199 254,12

632 667,10

C1

199 075,35

632 372,11

C2

199 086,70

632 330,49

D

199 926,31

631 928,63

S15

199 247,25

632 671,22

S16

199 228,40

632 682,55

S17

199 022,70

632 343,12

A

200 329,07

632 593,19

B1

199 535,45

633 074,16

B2

199 494,76

633 064,18

C1

199 075,35

632 372,11

C2

199 086,70

632 330,49

D

199 926,31

631 928,63

X12

200 101,89

632 730,87

X13

199 254,12

632 667,10

S13*

199 394,77

632 899,18

S7

200 121,42

632 763,28

S8

200 159,01

632 825,67

S9

199 256,09

633 324,47

J1

199 174,74

633 365,16

J2

199 167,74

633 361,94

S10*

199 157,35

633 347,95

R3*

199 069,03

633 200,69

R2

199 089,58

633 210,36

R1

199 357,94

633 147,10

R7

199 469,11

633 079,72

B2

199 494,76

633 064,18

B1

199 535,45

633 074,16

X12

200 101,89

632 730,87
”
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

A Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős
tárca nélküli miniszter 1/2021. (IV. 9.) PTNM rendelete
a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca
nélküli miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok
kezeléséről és felhasználásáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 41. alpont a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. §

E rendelet hatálya a központi költségvetés XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetébe sorolt azon fejezeti kezelésű
előirányzatra és központi kezelésű előirányzatokra (a továbbiakban: előirányzatok) terjed ki, amelyek esetében
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
1. melléklet I. pont 41. alpont a) pontja alapján a fejezetet irányító szerv vezetője a Kormánynak a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 151. § (1) bekezdése szerinti tagja (a továbbiakban:
miniszter).

2. Felhasználásra vonatkozó általános szabályok
2. §

Az egyes előirányzatok felhasználási szabályait az 1. melléklet tartalmazza. Az 1. mellékletben meghatározott
felhasználási szabályokat az egyes előirányzatokhoz rendelt megfelelő államháztartási egyedi azonosító számmal
(a továbbiakban: ÁHT azonosító) azonosított előirányzatra kell alkalmazni, annak a fejezeten belüli címrendi
besorolásától vagy címrendi módosításától függetlenül.

3. §

Az előirányzatok felhasználása során felmerülő költségek, így különösen a Magyar Államkincstár által a pénzforgalmi
szolgáltatások nyújtásáért felszámított díj, a postaköltség, a fordítási, tolmácsolási, szakértői költség fedezetét
az előirányzat terhére vagy a miniszter által meghatározott előirányzat terhére kell biztosítani.

4. §

A miniszter felelősségi körébe tartozó feladatok ellátásához szükséges fordítási és lektorálási tevékenységet
az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. végzi.

II. FEJEZET
AZ EURÓPAI UNIÓS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS
3. Közös szabályok
5. §

E fejezet alkalmazásában
1.
alapkutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 84. pontja szerinti kísérleti vagy elméleti munka,
2.
állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja
szerinti támogatás,
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.

átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül
kiszámítható a bruttó támogatástartalom,
belső energiapiaci szabályozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 131. pontja szerinti szabályok,
dedikált infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely ex-ante módon meghatározhatóan az érintett vállalkozás
igényeihez igazítottan jön létre,
egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,
eljárási innováció: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 97. pontja szerinti fejlesztés,
elszámolható költségek: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költségek,
energetikai célú infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 130. pontja szerinti fizikai berendezés
vagy létesítmény,
energiahatékonyság: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 103. pontja szerinti megtakarított
energiamennyiség,
ésszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség,
hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti munkavállaló,
helyi infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely helyi szinten járul hozzá az üzleti és fogyasztói környezet
korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez,
hitel: olyan megállapodás, amelyben a hitelező kötelezi magát, hogy meghatározott pénzösszeget
meghatározott időre a hitelfelvevő rendelkezésére bocsát, és amely a hitelfelvevőt arra kötelezi, hogy
meghatározott időszakon belül visszafizesse az összeget, így különösen kölcsön vagy egyéb finanszírozási
eszköz, ideértve a lízinget is, amely a hitelező számára elsődlegesen minimumhozamot nyújt azzal, hogy már
meglévő hitel kiváltása nem finanszírozható,
immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,
innovációs klaszter: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 92. pontja szerinti csoport,
innovációs támogató szolgáltatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 95. pontja szerinti szolgáltatás,
innovációs tanácsadás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 94. pontja szerinti tanácsadás,
segítségnyújtás és képzés,
ipari kutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 85. pontja szerinti tervezett kutatás vagy kritikus
vizsgálat,
kezességvállalás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 67. pontja szerinti kötelezettségvállalás,
kísérleti fejlesztés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 86. pontja szerinti tevékenység,
kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint meghatározott vállalkozás,
környezetvédelem: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 101. pontja szerinti tevékenység,
közszolgáltatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 106. cikk
(2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatás,
kutatási és tudásközvetítő szervezet: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti entitás,
kutatási infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 91. pontja szerinti létesítmények, erőforrások
és szolgáltatások,
létesítmény: funkcionálisan megbonthatatlan egészet képező termelő- vagy szolgáltatóegység,
magasan képzett munkaerő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 93. pontja szerinti munkaerő,
megvalósíthatósági tanulmány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 87. pontja szerinti elemzés,
megváltozott munkaképességű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 3. pontja szerinti
munkavállaló,
multifunkcionális szabadidős létesítmény: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikk (3) bekezdése szerinti
létesítmény,
működési eredmény: a beruházás a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti
hasznos élettartama alatt diszkontált bevétele és diszkontált működési költsége – különösen személyi
jellegű ráfordítás, anyagköltség, szerződéses szolgáltatás, a távközlés, az energia és a karbantartás költsége,
bérleti díj, adminisztrációs költség, kivéve az olyan értékcsökkenési és a finanszírozási költséget, amelyet
beruházási támogatásból már fedeztek – közötti pozitív előjelű különbség,
nagyvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti vállalkozás,
nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdésében meghatározott vállalkozás,
személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás,
szennyezett terület: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 121. pontja szerinti terület,
szennyező: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 125. pontja szerinti személy,
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
6. §

szennyező fizet elv: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 122. pontja szerinti szabály,
szervezési innováció: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 96. pontja szerinti fejlesztés,
szokásos piaci feltételek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 89. pontja szerinti elv,
támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerint meghatározott fogalom,
támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerint meghatározott fogalom,
tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz,
uniós szabvány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 102. pontja szerinti szabvány.

(1) A támogató az állami támogatás odaítélésekor tájékoztatja a kedvezményezettet a nyújtott támogatás
támogatástartalmáról, a támogatásra vonatkozó 8–39. § szerinti támogatási jogcímről és annak szabályairól.
(2) A 651/2014/EU bizottsági rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet és a 2012/21/EU bizottsági határozat
hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.
(3) Nem ítélhető meg támogatás
a)
azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
b)
nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve a 8. § (4) bekezdésében foglalt feltételek betartása mellett
nyújtott csekély összegű támogatásokat.
(4) Nem ítélhető meg
a)
a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK
tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúratermékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez a 4–5. és 7–22. alcím szerinti támogatás,
b)
elsődleges mezőgazdasági termeléshez a 4–5. és 7–22. alcím szerinti támogatás,
c)
mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás
részére a 4–5. alcím szerinti támogatás, ha
ca)
a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által
forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
cb)
a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
d)
exporttal kapcsolatos tevékenységhez nyújtott támogatás, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési
hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb
folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
e)
import áru helyett hazai áru használatától függővé tett támogatás és
f)
olyan feltétellel nyújtott támogatás, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
(5) A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet értelmében vett
kulturális célú támogatás kivételével akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett a 651/2014/EU bizottsági rendelet
6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt
megkezdése előtt írásban benyújtotta.
(6) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás
abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó
állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó
határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
(7) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi,
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
(8) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos,
regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami
támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.
(9) A 651/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikke szerinti azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező
támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható.
Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és
az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig
bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.
(10) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása
előtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a támogatás összegének
a támogatástartalmat kell tekinteni.
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(11) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni
a diszkontkamatláb alkalmazásával.
(12) Az általános forgalmi adó nem támogatható, kivéve, ha az általános forgalmi adóra vonatkozó nemzeti jogszabályok
értelmében az nem helyezhető levonásba.
7. §

Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint – jóváhagyás céljából – előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság
részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege
a)
eljárási és szervezési innováció támogatása esetében meghaladja a vállalkozásonként és projektenként
7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget;
b)
energiahatékonysági projektekhez nyújtott beruházási támogatás esetében meghaladja a 10 millió eurónak
megfelelő forintösszeget a 651/2014/EU bizottsági rendelet 39. cikk (5) bekezdésében foglaltak szerint;
c)
energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként és
beruházásonként meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget;
d)
helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén meghaladja egyazon infrastruktúra
esetén a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget vagy a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeg
összköltséget;
e)
innovációs klaszterre nyújtott támogatás esetében meghaladja klaszterenként a 7,5 millió eurónak megfelelő
forintösszeget;
f)
kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetén
fa)
vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 40 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
ha a projekt elszámolható költségeinek több mint fele az alapkutatás kategóriájába tartozó
tevékenységgel kapcsolatban merül fel,
fb)
vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
ha a projekt elszámolható költségeinek több mint fele az ipari kutatás kategóriájába vagy
együttesen véve az ipari kutatás és az alapkutatás kategóriájába tartozó tevékenységgel
kapcsolatban merül fel,
fc)
vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
ha a projekt elszámolható költségeinek több mint fele a kísérleti fejlesztés kategóriájába tartozó
tevékenységgel kapcsolatban merül fel,
fd)
meghaladja az fa)–fc) alpont szerinti összeg kétszeresét EUREKA-projekt vagy az EUMSz 185. cikke
vagy 187. cikke alapján létrehozott közös vállalkozás által megvalósított projekt esetén,
fe)
meghaladja az fa)–fd) alpont szerinti összeg 150%-át, ha a kutatás-fejlesztési projekthez
a támogatást visszafizetendő előleg formájában nyújtják (amelyet a bruttó támogatási egyenérték
kiszámításához használt módszertan hiánya esetén az elszámolható költségek százalékában kell
kifejezni), és ha az intézkedés biztosítja, hogy a projekt észszerű és prudenciális megfontolások
alapján megállapított, sikeres befejezése esetén az előleg legalább a támogatás odaítélésekor
irányadó diszkontkamatláb szerint számított kamattal megnövelve kerül visszafizetésre,
ff )
kutatási tevékenységet előkészítő megvalósíthatósági tanulmányhoz nyújtott támogatás esetén
tanulmányonként meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget;
g)
a kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén infrastruktúránként meghaladja a 20 millió
eurónak megfelelő forintösszeget;
h)
képzési támogatás esetében meghaladja képzési projektenként a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
i)
környezetvédelmi beruházási támogatás esetében – amennyiben e § eltérően nem rendelkezik – meghaladja
vállalkozásonként és beruházási projektenként a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget;
j)
sportlétesítményekre és multifunkcionális létesítményekre nyújtott beruházási támogatás esetében
meghaladja a projektenként 15 millió eurónak vagy 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg összköltséget,
vagy sportlétesítményekhez nyújtott működési támogatás esetében meghaladja a létesítményenként évente
2 millió eurónak megfelelő forintösszeget;
k)
szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás esetében a támogatás
meghaladja vállalkozásonként és beruházási projektenként a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget;
l)
kis- és középvállalkozások részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetében meghaladja vállalkozásonként
és projektenként a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget;
m)
kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás esetében meghaladja vállalkozásonként és
projektenként az 5 millió eurónak megfelelő forintösszeget;
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n)

o)

az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének
emelését szolgáló beruházási támogatás, jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz
nyújtott beruházási támogatás, energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás esetén
vállalkozásonként és beruházásonként meghaladja a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget;
a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító
oa)
beruházási támogatás esetében meghaladja a projektenként 150 millió eurónak megfelelő
forintösszeget,
ob)
működési támogatás esetében meghaladja a vállalkozásonként évente 75 millió eurónak megfelelő
forintösszeget.

4. A csekély összegű (de minimis) támogatás
8. §

(1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya
alá tartozó, Magyarországon odaítélt, csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban:
támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást
ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak
megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.
(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély
összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett
az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében
meghatározott kivételek szerint használná fel.
(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás,
amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak, vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi
eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb
helyzetben van.
(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére
teherszállító jármű vásárlására.
(6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott
felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően
nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.
(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés
vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi
rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási
intenzitást vagy összeget.
(8) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével
– az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére
a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások
támogatástartalmáról.

5. A csekély összegű közszolgáltatási támogatás
9. §

(1) Egy vállalkozás részére odaítélt, a 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű
közszolgáltatási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem
haladhatja meg az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(2) Nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely a támogatást a 360/2012/EU bizottsági rendelet 1. cikk
(2) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.
(3) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással,
ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó
határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.
(4) A támogatás nem halmozható ugyanazon közszolgáltatáshoz kapcsolódó más ellentételezéssel, függetlenül attól,
hogy ez az ellentételezés uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak minősül-e.
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(5) Az (1) bekezdés szerinti felső határ tekintetében a támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az azt
megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell
figyelembe venni.
(6) A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély
összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.
(7) A támogatás kedvezményezettjének a (4)–(6) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására
alkalmas módon nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi
évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

6. A közszolgáltatásért járó ellentételezés
10. §

(1) A közszolgáltatásért járó ellentételezés (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) kizárólag
a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett részére nyújtható.
(2) A támogatás olyan mértékben korlátoztathatja a versenyt, amely elengedhetetlenül szükséges a feladat hatékony
ellátásához.
(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó
költséget, ideértve az ésszerű nyereséget is. A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint
kell megállapítani.
(4) Ha a kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget
meghaladó támogatásban részesül, köteles a túlkompenzációt visszafizetni. Ha a túlkompenzáció összege nem
haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és
levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.
(5) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a (2)–(4) bekezdésben
meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

7. A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás
11. §

(1) A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban:
támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
(2) A támogatás keretében a külső szakértő által nyújtott tanácsadási szolgáltatás költsége számolható el, azzal, hogy
az érintett szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenység, és nem kapcsolódhat
a vállalkozás szokásos működési költségeihez, különösen folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi
szolgáltatáshoz vagy hirdetéshez.

8. Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás
12. §

(1) A kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás)
a (2) bekezdés szerinti kategóriába tartozó kutatás-fejlesztési projekt részére nyújtható.
(2) A kutatás-fejlesztési projekt kategóriái:
a)
alapkutatás,
b)
ipari kutatás,
c)
kísérleti fejlesztés,
d)
megvalósíthatósági tanulmány.
(3) Ha egy projekt több tevékenységet foglal magában, az egyes tevékenységeket be kell sorolni a (2) bekezdés szerinti
kutatás-fejlesztési kategóriák közé.

13. §

(1) Az elszámolható költségeket a kutatás-fejlesztés valamely meghatározott kategóriájához kell rendelni.
(2) A 12. § (2) bekezdés a)–c) pontja esetén a támogatás keretében elszámolható
a)
a kutatók, technikusok és egyéb kisegítő személyzet személyi jellegű ráfordítása a projektben való
foglalkoztatásuk mértékéig,
b)
az eszközök, berendezések költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére, azzal, hogy
ahol ezeket az eszközöket és felszereléseket nem a teljes élettartamuk alatt használják a projekthez,
csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek
számolhatóak el,
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c)

az épületek és a földterület költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére, azzal, hogy
az épületek esetén csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított
amortizációs költségek, földterület esetén a kereskedelmi és a ténylegesen felmerülő beruházási költségek
számolhatóak el,
d)
a szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát
képező műszaki ismeretek és szabadalmak költsége, valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások
költsége, ha azokat kizárólag a projekthez veszik igénybe,
e)
egyéb általános és működési költség, beleértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek költségeit,
amelyek közvetlenül a projekt folyamán merülnek fel.
(3) A 12. § (2) bekezdés d) pontja esetén a támogatás keretében a megvalósíthatósági tanulmány költsége
számolható el.
14. §

(1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg
a)
alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át,
b)
ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,
c)
kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át,
d)
megvalósíthatósági tanulmány esetén az elszámolható költségek 50%-át.
(2) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás
a)
10 százalékponttal növelhető középvállalkozás esetén,
b)
20 százalékponttal növelhető kisvállalkozás esetén,
c)
15 százalékponttal növelhető, ha
ca)
a projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy kis- és középvállalkozás
bevonásával, vagy legalább két tagállamban, vagy egy tagállamban és egy, az EGT-megállapodás
szerinti szerződő fél között zajlik, és egyik vállalkozás sem viseli az elszámolható költségek több
mint 70%-át, vagy a projekt legalább egy olyan kutatási és tudásközvetítő szervezet bevonásával
zajlik, amely egyedül vagy más hasonló szervezetekkel közösen az elszámolható költségek legalább
10%-át viseli, és jogosult közzétenni saját kutatási eredményeit, vagy
cb)
ha a projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű
adattárak, ingyenes vagy nyílt forráskódú szoftverek útján.
(3) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható
költségek 80%-áig növelhető.
(4) Megvalósíthatósági tanulmány esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás középvállalkozás esetén
10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.
(5) A támogatási intenzitást külön kell megállapítani az egyes kedvezményezettekre, ideértve a (2) bekezdés c) pont
ca) alpontja szerinti együttműködési projektben részt vevőket is.

9. Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás
15. §

(1) A kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében az immateriális javak és a tárgyi eszköz
költsége számolható el.
(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
(3) A kutatási infrastruktúra üzemeltetéséért vagy használatáért a piaci árat kell fizetni.
(4) A kutatási infrastruktúrának több felhasználó számára hozzáférhetőnek kell lennie, és a hozzáférést átlátható
és megkülönböztetésmentes módon kell biztosítani. A kutatási infrastruktúra beruházási költségeit legalább
10%-ban finanszírozó vállalkozás kedvezőbb feltételekkel járó kedvezményes hozzáférési lehetőséget kaphat.
A túlkompenzáció elkerülése érdekében a hozzáférési lehetőségnek arányban kell állnia a beruházási költséghez
való hozzájárulás mértékével, és a hozzáférés feltételeit közzé kell tenni.
(5) Az (1)–(4) bekezdés rendelkezéseit a gazdasági tevékenység folytatására használt kutatási infrastruktúra megépítése
vagy korszerűsítése esetén lehet alkalmazni. Ha a kutatási infrastruktúra gazdasági és nem gazdasági tevékenységre
vonatkozóan egyaránt részesül állami finanszírozásban, az egyes tevékenységekhez kapcsolódó finanszírozást,
költségeket és az azokból származó bevételeket külön kell elszámolni, következetesen alkalmazott és objektíven
indokolható számviteli elvek alapján.
(6) A támogatási intenzitás túllépésének elkerülése érdekében ellenőrzési és visszakövetelési mechanizmust kell
alkalmazni.
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10. Innovációs klaszterre nyújtott támogatás
16. §

(1) Az innovációs klaszterre nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) kizárólag
a klasztert működtető klaszterszervezet részére nyújtható.
(2) Az innovációs klaszter létrehozására vagy korszerűsítésére beruházási támogatás nyújtható, melynek keretében
az immateriális javakra és a tárgyi eszközre irányuló beruházási költség számolható el.
(3) Az innovációs klaszter működtetésére működési támogatás nyújtható, melynek időtartama nem haladhatja meg
a 10 évet.
(4) A (3) bekezdés szerinti támogatás esetén a következő tevékenységekhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások és
az általános költségeket is tartalmazó adminisztratív költségek számolhatók el:
a)
az együttműködés és információmegosztás elősegítésére és a specializált, személyre szabott üzleti
szolgáltatás nyújtásának vagy közvetítésének javítására szolgáló klaszterélénkítés,
b)
az újabb vállalkozások és szervezetek klaszterhez történő csatlakozása, valamint a klaszter ismertségének
növelése érdekében végzett marketingtevékenység,
c)
a klaszter létesítményeinek kezelése, az ismeretmegosztás, kapcsolatépítés és nemzetközi együttműködés
támogatására szolgáló képzési programok, műhelytalálkozók és konferenciák szervezése.

17. §

(1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
(2) Beruházási támogatás esetén a támogatási intenzitás 15 százalékponttal növelhető az Atr. 25. § (1) bekezdés
a)–c) pontja szerinti régióban található innovációs klaszter és 5 százalékponttal az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja
szerinti településen található innovációs klaszter esetén.

18. §

(1) A klaszter irodaterületéhez, létesítményeihez és tevékenységeihez való hozzáférést több felhasználó számára
átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell biztosítani. Az innovációs klaszter beruházási költségeit legalább
10%-ban finanszírozó vállalkozás kedvezményes hozzáférési lehetőséget kaphat. A túlkompenzáció elkerülése
érdekében a hozzáférési lehetőségnek arányban kell állnia a beruházási költséghez való hozzájárulás mértékével,
és a hozzáférés feltételeit közzé kell tenni.
(2) A klaszter létesítményeinek használatáért és a klasztertevékenységben való részvételért fizetendő díj megállapítása
piaci vagy költségalapon történik.

11. A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás
19. §

(1) A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban:
támogatás) keretében elszámolható
a)
a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége,
b)
olyan, kutatási és tudásközvetítő szervezettől vagy nagyvállalkozástól kirendelt, magasan képzett munkaerő
költsége, aki kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységen, a kedvezményezettnél újonnan létrehozott,
nem helyettesítő munkakörben dolgozik,
c)
innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége.
(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a támogatási intenzitás az elszámolható költségek 100%-áig növelhető,
ha a támogatás összege nem haladja meg három év alatt a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

12. Az eljárási innováció és szervezési innováció támogatása
20. §

(1) Az eljárási innováció és szervezési innováció támogatása (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás)
keretében elszámolható
a)
a személyi jellegű ráfordítás,
b)
a tárgyi eszköz, immateriális javak, berendezés, épület és földterület költsége, a projektben való használatuk
mértékéig és idejére,
c)
a szerződéses kutatás, a külső forrásból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát
képező ismeret és szabadalom költsége,
d)
egyéb általános és működési költség, ideértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek költségeit,
amelyek közvetlenül a projekt eredményeként merülnek fel.
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(2) A támogatási intenzitás nagyvállalkozás esetén nem haladhatja meg az elszámolható költségek 15%-át, kis- és
középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 50%-át.
(3) Nagyvállalkozásnak akkor nyújtható támogatás, ha az a támogatott tevékenység során ténylegesen együttműködik
kis- és középvállalkozással és, ha az együttműködő kis- és középvállalkozás viseli az összes elszámolható költség
legalább 30%-át.

13. A képzési támogatás
21. §

(1) A képzési támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem
haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
(2) A támogatási intenzitás
a)
megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés
esetén 10 százalékponttal,
b)
középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,
c)
kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal
növelhető.
(3) A támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig növelhető.
(4) A támogatás keretében elszámolható
a)
az oktatók személyi jellegű ráfordítása, azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók részt vesznek
a képzésen,
b)
az oktatók és a képzésben részt vevők közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó működési költsége
(különösen útiköltség, közvetlenül a projekthez kapcsolódó anyagok és fogyóeszközök költsége, valamint
az eszközök és berendezések értékcsökkenése, kizárólag a képzési projekt keretében történő használatuk
mértékéig),
c)
a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége,
d)
a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek (különösen
adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsiköltségek) azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzésben részt
vevők részt vesznek a képzésen,
e)
a képzésben részt vevő megváltozott munkaképességű munkavállalók minimálisan szükséges szállásköltsége.
(5) Nem nyújtható támogatás a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez, valamint támogatott
beruházás esetén a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez.

14. Az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének
emelését szolgáló beruházási támogatás
22. §

(1) Az uniós szabvány túlteljesítését vagy uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló
beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) akkor nyújtható, ha a beruházás
a)
az uniós szabvány túlteljesítése révén lehetővé teszi a kedvezményezett számára a tevékenységéből eredő
környezetvédelmi szint emelését, függetlenül az alkalmazandó uniós szabványoknál szigorúbb, kötelező
nemzeti szabványok meglététől,
b)
uniós szabvány hiányában lehetővé teszi a kedvezményezett számára a tevékenységéből eredő
környezetvédelmi szint emelését,
c)
az elfogadott uniós szabványnak megfelelő új közúti, vasúti, belvízi vagy tengeri járművek beszerzésére
irányul, feltéve, hogy a beszerzés a vonatkozó uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, és annak
kötelezővé válásakor nem válnak alkalmazandóvá a hatálybalépést megelőzően már megvásárolt
járművekre, vagy
d)
meglévő közúti, vasúti, belvízi vagy tengeri jármű felújítására irányul, feltéve, hogy az uniós szabvány a jármű
forgalomba helyezésekor még nem volt hatályban, és kötelezővé válásakor nem válik visszamenőleges
hatállyal alkalmazandóvá az érintett járműre.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás nem nyújtható már elfogadott, de még hatályba nem lépett uniós
szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz.
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23. §

(1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 40%-át.
(2) A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal
növelhető.
(3) A támogatási intenzitás – a (2) bekezdésben meghatározott mértéken túl – az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja
szerinti régióban megvalósuló beruházás esetén 15 százalékponttal, az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti
településen megvalósuló beruházás esetén 5 százalékponttal növelhető.

24. §

(1) A támogatás keretében
a)
az alkalmazandó uniós szabvány túlteljesítéséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség,
b)
uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emeléséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási
költség
számolható el.
(2) Ha a környezetvédelmi beruházáshoz kapcsolódó költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként
meghatározható, ezen beruházás költsége számolható el.
(3) Ha az elszámolható költségek a (2) bekezdés alapján nem határozhatóak meg, a támogatott beruházás költségeinek
és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható, hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás
költségeinek a különbsége számolható el.

15. Jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás
25. §

(1) A jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím
vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) olyan beruházáshoz nyújtható, amely lehetővé teszi, hogy a vállalkozás
megfeleljen a környezetvédelem szintjét emelő, de még nem hatályos uniós szabványnak.
(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházást az uniós szabvány hatálybalépése előtt legalább egy évvel be kell fejezni.
(3) Ha a beruházás befejezése több mint három évvel az uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, a támogatási
intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az elszámolható költségek 20%-át, középvállalkozás esetén
az elszámolható költségek 15%-át, nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át.
(4) Ha a beruházás befejezése legalább egy, de legfeljebb három évvel az uniós szabvány hatálybalépése előtt
történik, a támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az elszámolható költségek 15%-át,
középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át, nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek 5%-át.
(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti támogatási intenzitás a 23. § (3) bekezdése szerint növelhető.
(6) A támogatás keretében a jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz közvetlenül kapcsolódó,
a 24. § (2) és (3) bekezdése szerinti beruházási költség számolható el.

16. Energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás
26. §

(1) A vállalkozások energiamegtakarítást eredményező beruházásaihoz kapcsolódó energiahatékonysági
intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén
a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 30%-át.
(2) Nem nyújtható támogatás már elfogadott, de még nem hatályos uniós szabványnak való megfelelés érdekében
megvalósított beruházáshoz.
(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás a 23. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.
(4) A támogatás keretében a magasabb energiatakarékossági szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó, a 24. § (2) és
(3) bekezdése szerinti beruházási költség számolható el.

17. Szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás
27. §

(1) A szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában
a továbbiakban: támogatás) a környezeti károk (különösen a talaj-, a felszíni vagy felszín alatti vizek károsodása)
helyreállításához nyújtható.
(2) A támogatás az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.
(3) A szennyező fizet elvvel összhangban támogatás akkor nyújtható, ha – az uniós környezetvédelmi felelősségi
szabályok sérelme nélkül – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 101. §-a
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alapján nem állapítható meg a szennyezésért felelős személy kiléte, vagy az nem kötelezhető a költségek viselésére.
A támogatás a helyreállítási vagy szennyezésmentesítési munkák elvégzéséért felelős személy részére nyújtható.
(4) A támogatás keretében a terület szennyeződésmentesítéséhez kapcsolódó, a szennyeződésmentesített földterület
független szakértő által meghatározott értéknövekedésével csökkentett költsége számolható el, függetlenül attól,
hogy az adott költség tárgyi eszközként feltüntethető-e a kedvezményezett mérlegében.

18. Energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás
28. §

(1) Az energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban:
támogatás) az Atr. 25. § (1) bekezdése szerinti támogatott régiókban és településeken energetikai célú infrastruktúra
létrehozásához, korszerűsítéséhez és bővítéséhez nyújtható.
(2) A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a támogatott infrastruktúra működési
eredménye közötti különbséget.
(3) A működési eredmény mértékét
a)
megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni, és előzetesen vagy
b)
visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
(4) A támogatás keretében a beruházás költsége számolható el.
(5) Az energetikai célú infrastruktúrának a belső energiapiaci szabályozással összhangban lévő teljes körű tarifa- és
hozzáférési szabályozás hatálya alá kell tartoznia.
(6) Nem nyújtható támogatás villamosenergia- és gáztározóprojektekhez, valamint kőolaj-infrastruktúrához kapcsolódó
beruházáshoz.

19. Környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás
29. §

(1) A 16. alcím szerinti beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás
(ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg
az elszámolható költségek 50%-át.
(2) A támogatási intenzitás a 23. § (2) bekezdése szerint növelhető.
(3) A támogatás keretében környezetvédelmi tanulmány (különösen energiaaudit) költsége számolható el.
(4) Az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és
a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv) által kötelezően előírt
energiaauditon felül végrehajtott energiaaudit kivételével nem nyújtható támogatás nagyvállalkozás részére
a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikk (4) bekezdése szerinti energiaaudithoz.

20. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás
30. §

(1) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban:
támogatás) beruházási, működési vagy zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként nyújtható.
(2) A támogatás – a nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kivételével –
a következőkhöz nyújtható:
a)
muzeális intézmény, levéltár, könyvtár, művészeti vagy közművelődési intézmény – ideértve a közösségi
teret –, koncertterem,
b)
tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhely, emlékmű, történelmi emlékhely és épület, a kulturális örökséghez
kapcsolódó természeti örökség, kulturális vagy természeti örökséggé nyilvánított örökség,
c)
a szellemi kulturális örökség valamennyi formája (beleértve népi hagyományok, kézművesség),
d)
művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,
e)
kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és
támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok, ideértve
az új technológiák alkalmazását is ezen célokra,
f)
zenei és irodalmi alkotások írása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, kiadása és fordítása.
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31. §

(1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás
megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget, azzal, hogy az infrastruktúra üzemeltetője
– a támogatást nyújtó döntésétől függően – jogosult ésszerű nyereséget szerezni.
(2) A működési eredmény mértékét
a)
megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni, és előzetesen vagy
b)
visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
(3) A beruházási támogatás elszámolható költségei az immateriális javak és a tárgyi eszköz következő költségei:
a)
az infrastruktúra építésének, korszerűsítésének, bővítésének, megvásárlásának, megőrzésének és
fejlesztésének költsége, ha az infrastruktúra időbeli vagy térbeli kapacitását évente legalább 80%-ban
kulturális célra használják,
b)
a kulturális örökség megszerzésének költsége (különösen a lízingdíj, a kapcsolódó illetékek vagy a kulturális
örökség áthelyezésének költsége),
c)
a tárgyi és szellemi kulturális örökség védelmének, megőrzésének, újjáépítésének és helyreállításának
költsége (különösen a megfelelő körülmények között történő tárolás költsége, a speciális eszközök, anyagok
használatából fakadó többletköltség, valamint a dokumentációs, kutatási, digitalizálási és publikációs
költség),
d)
a közönség kulturális örökséghez való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések költsége (különösen
a digitalizálással és egyéb új technológiákkal, a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek
javításával kapcsolatos, valamint a prezentációk, programok és látogatók tekintetében a kulturális
sokszínűség elősegítésével kapcsolatos költség),
e)
a kulturális projektek és tevékenységek, együttműködési és csereprogramok, valamint ösztöndíjak költsége
(különösen a kiválasztási eljárással kapcsolatos marketing és a projekt eredményeként közvetlenül felmerülő
költség).

32. §

(1) Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési
veszteséget.
(2) Működési támogatás esetén a támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az ésszerű nyereségre is.
(3) A működésből származó veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak teljesítése – a (3) bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus
alkalmazásával utólag is biztosítható.
(5) A működési támogatás elszámolható költségei:
a)
a kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez (különösen
kiállításokhoz, előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez) kapcsolódó,
a szokásos üzletmenetben felmerülő költség,
b)
a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének
és népszerűsítésének fontosságát tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok költsége
(különösen az új technológiák ezen célokra történő alkalmazásának költsége),
c)
a közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének
javítását szolgáló költség (különösen a digitalizálással, egyéb új technológiákkal és a speciális szükségletű
személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos költség),
d)
közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen
da)
az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,
db)
a kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási, anyag- és
felszerelési költség,
dc)
a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,
dd)
az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,
de)
az eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja, ha e költséget nem fedezte beruházási
támogatás,
df )
szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem
alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,
dg)
a marketing költsége,
dh)
a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,
e)
a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása,
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f)

a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos,
közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség.

33. §

Az egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési támogatás esetén
a támogatás összege a 31. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 32. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott
módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható, azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg
az elszámolható költségek 80%-át.

34. §

(1) A 30. § (2) bekezdés f ) pontja szerinti zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás esetén
a)
a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át, vagy
b)
a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a projektből származó bevételek
jelenértékének különbségét, azzal, hogy a bevételeket az elszámolható költségekből előzetesen vagy
visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.
(2) A zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás keretében
a)
a szerző díjazása (különösen szerzői joggal kapcsolatos költség),
b)
a fordító díjazása,
c)
a szerkesztő díjazása,
d)
az egyéb szerkesztési költség (különösen korrektúrázás, javítás, lektorálás),
e)
az elrendezés és nyomdai előkészítés költsége és
f)
a nyomtatás vagy elektronikus közzététel költsége
számolható el.

21. A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás
35. §

(1) A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás (ezen alcím
vonatkozásában a továbbiakban: támogatás)
a)
beruházási támogatásként sportlétesítmény és multifunkcionális szabadidős létesítmény építéséhez,
bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez,
b)
működési támogatásként sportlétesítmény működéséhez
nyújtható.
(2) A támogatott sportlétesítmény, multifunkcionális szabadidős létesítmény építésével, bővítésével, korszerűsítésével,
működtetésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetésmentes
módon, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kell eljárni.
(3) A támogatott sportlétesítményhez, multifunkcionális szabadidős létesítményhez a felhasználók számára átlátható
és megkülönböztetésmentes módon kell hozzáférést biztosítani. A beruházási költséget legalább 30%-ban
finanszírozó vállalkozás a támogatott létesítményt kedvezőbb feltételek mellett használhatja, ha e feltételeket
nyilvánossá teszik.
(4) A támogatott sportlétesítmény nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos csapat kizárólagos
használatában. A létesítményt az éves időbeli kapacitás legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak
vagy csapatnak kell használnia.
(5) Ha a támogatott sportlétesítményt hivatásos csapat használja, a hivatásos csapat esetén alkalmazott díjszámítási
feltételeket nyilvánossá kell tenni.

36. §

(1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési
eredmény közötti különbséget.
(2) A működési eredmény mértékét
a)
megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni, és előzetesen vagy
b)
visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
(3) Működési támogatás esetén a támogatás nem haladhatja meg a keletkező működési veszteséget.
(4) A működési veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell megállapítani.
(5) A (3) bekezdésben meghatározottak teljesítése – a (4) bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus
alkalmazásával utólag is biztosítható.
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(6) Az egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatás esetén a támogatás összege
az (1)–(5) bekezdésben meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható, azzal, hogy
a támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 80%-át.
37. §

(1) A beruházási támogatás keretében a tárgyi eszköz és az immateriális javak beruházási költsége számolható el.
(2) A működési támogatás keretében a sportlétesítmény által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő
működési költség (különösen az igénybe vett szolgáltatások és a karbantartás költsége, a bérleti díj, a személyi,
az anyag-, a kommunikációs, az energia- és az adminisztrációs költség) számolható el.
(3) Működési támogatás esetén az értékcsökkenés és a finanszírozási költségek olyan mértékben nem számolhatóak el,
amilyen mértékben az értékcsökkenés, finanszírozás vagy az értékcsökkenéssel, finanszírozással érintett tárgyi
eszközök, immateriális javak tekintetében a kedvezményezett beruházási támogatásban részesült.

22. A helyi infrastruktúrára irányuló támogatás
38. §

(1) Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) a helyi
infrastruktúra kiépítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtható, ha ezen infrastruktúra helyi szinten hozzájárul az üzleti
és a fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez.
(2) A támogatás olyan infrastruktúra-fejlesztésre nyújtható, amelyre – a regionális beruházási támogatás kivételével –
nem nyújtható támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb cikke alapján. Nem nyújtható támogatás
repülőtéri infrastruktúra, kikötői infrastruktúra, valamint dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez.
(3) A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a megvalósuló infrastruktúrát nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes
alapon kell a felhasználók rendelkezésére bocsátani. Az infrastruktúra használatáért felszámított vagy eladása során
meghatározott árnak szokásos piaci árnak kell lennie.
(4) Az infrastruktúra működtetését koncesszióba adni vagy azzal harmadik felet megbízni nyílt, átlátható és
megkülönböztetésmentes módon, a vonatkozó jogszabályok betartásával lehet.

39. §

(1) A támogatás keretében a beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz és immateriális javak beruházási költsége
számolható el.
(2) A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.
(3) A működési eredmény mértékét
a)
megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni, és előzetesen vagy
b)
visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
23. Hatályba léptető rendelkezés
40. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

41. §

E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

24. Az Európai Unió jogának való megfelelés
42. §

Ez a rendelet
a)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),
b)
a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187.,
2014.6.26., 1. o.),
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c)

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű
szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló,
2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.),
d)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű
szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában
nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat
(HL L 7., 2012.1.11., 3. o.) és
e)
az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú határozata
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

25. Hatályon kívül helyező rendelkezés
43. §

Hatályát veszti a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős
tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról szóló
1/2017. (X. 31.) PTNM rendelet.
Süli János s. k.,
a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért,
megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős
tárca nélküli miniszter

B

C

D

E

F

G

Támogatás biztosításának
módja

H

Támogatási
előleg

I

Rendelkezésre
bocsátás módja

J

Visszafizetés
határideje

K

Biztosíték

L

Kezelő
szerv

M

Lebonyolító
szerv

N

O
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A

Kifizetésben részesülők köre

–

Előirányzat célja

–

Jogcímnév

–

–

Jogcímcsoportnév

–

–

Alcímnév

alapítói határozat
alapján

–

Címnév

1 Központi kezelésű előirányzatok

egyösszegű vagy
részletekben
történő teljesítéssel,
figyelemmel
a 2011. évi
CXCIV. törvény
13. § (4) bekezdés
d) pontjára is

a) –
b) az Ávr. 84. §
(2) bekezdés
alapján,
a költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

–

a) –
b) előleg
biztosítható

a) tőkeemelés
esetén: –
pótbefizetés
esetén: a társasági
szerződés vagy
létesítő okirat
szerint
b) támogatói
okirat vagy
támogatási
szerződés szerint

–

a) alapítói
határozatban
foglaltak szerint
tőkeemelés,
pótbefizetés
jogcímén
b) egyösszegű
kifizetéssel vagy
időarányos vagy
teljesítésarányos
részletekben történő
kifizetéssel

igénybe
vehető

szerződés vagy
okirat szerint

–

előleg
biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel vagy
időarányos vagy
teljesítésarányos
részletekben történő
kifizetéssel

ÁHT
azonosító

A XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetbe sorolt, a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős
tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

1. melléklet az 1/2021. (IV. 9.) PTNM rendelethez

1.

387639

387062

a Paks II. Atomerőmű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
közvetlenül, esetenként
a 2011. évi CXCIV. törvény
13. § (4) bekezdés d) pontja
szerint, az Államadósság Kezelő
Központ Zrt. útján

1/2 A Közép-Duna menti térségfejlesztés
gazdaságvédelmi központi kezelésű
előirányzatai
1/2/1 Paks II. Atomerőmű Zrt.
tőkeemelése

a Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság tőkeemelése, figyelemmel
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban:
2011. évi CXCIV. törvény) 13. § (4) bekezdés
d) pontjára, valamint az Oroszországi Föderáció
Kormánya és Magyarország Kormánya között
a Magyarország Kormányának a magyarországi
atomerőmű építésének finanszírozásához
nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló
megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi
XXIV. törvénnyel kihirdetett Megállapodás
rendelkezéseire

a PTNM tulajdonosi
joggyakorlása alá tartozó
gazdasági társaságok

–

1/2/2 PTNM tulajdonosi
joggyakorlása alá tartozó
egyéb gazdasági társaságok
forrásjuttatásai

a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért,
megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős
tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: PTNM)
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb
gazdasági társaságok
a) tőkeemelése, pótbefizetése
b) feladatainak és működésének tulajdonosi
támogatása

a) –
b) az államháztartásról
szóló 2011. évi
CXCV. törvény szerinti,
az állami vagyon
felügyeletéért felelős
miniszter jóváhagyása
esetén a támogatói
okiratban/támogatási
szerződésben foglaltaknak
megfelelően

2/2 Közép-Duna menti térségfejlesztési
feladatok

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
jogszabály vagy
– pályázati rendszeren
kívül, kérelemre hozott –
egyedi döntés alapján
támogatási szerződéssel
vagy támogatói okirattal

az Ávr. 84. §
(2) bekezdése
alapján,
a költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

3.

349351

2.

4.

387051

377106

6.
368840

5.

7.

helyi önkormányzat, helyi
önkormányzati társulás, helyi
önkormányzat által fenntartott
intézmény, köztestület,
gazdasági társaság, központi
költségvetési szerv, alapítvány,
egyesület, nonprofit, valamint
közhasznú jogállású szervezet

Az előirányzat a Közép-Duna menti
térségfejlesztési – beleértve többek
között az infrastruktúra-fejlesztési,
innovációs, lokalizációs, képzési – feladatok
megvalósításához szükséges forrást biztosítja.
A költségvetési támogatás a támogatási
igény benyújtásakor már megkezdett vagy
megvalósult tevékenységre is nyújtható.
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Az agrárminiszter 16/2021. (IV. 9.) AM rendelete
a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló
58/2019. (XII. 18.) AM rendelet módosításáról
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 9. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) Az országos és a területi környezetvédelmi hatóság a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 66. § (3) bekezdésében meghatározott hatósági nyilvántartást az Országos Környezetvédelmi
Információs Rendszerben (a továbbiakban: OKIR) vezeti.
(2) Az országos és a területi természetvédelmi hatóság, az országos és területi vízvédelmi hatóság,
valamint a klímavédelemért felelős hatóság az (1) bekezdésben meghatározott hatósági nyilvántartásban
a környezethasználattal kapcsolatos hatósági határozatainak, szakhatósági állásfoglalásainak adatait rögzíti.
(3) A hatósági nyilvántartásba való betekintésre és a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásra az adott ügyre
vonatkozó betekintési és adatszolgáltatási szabályokat kell alkalmazni.”

2. §

Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Az 1. § szerinti hatósági nyilvántartás részét képező határozatok és szakhatósági állásfoglalások
adattartalmát a hatóság a kiadmányozással egyidejűleg rögzíti az OKIR-ban.
(2) A hatósági nyilvántartás adattartalmát az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás az abban szereplő hatósági határozat és szakhatósági állásfoglalás
vonatkozásában – az 1. melléklet 1., 2., 6., 11.1., 12.4., 12.5., 12.6., 12.7., 12.8. pontja kivételével – közhiteles hatósági
nyilvántartásnak minősül.”

3. §

Az R. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.
Dr. Nagy István s. k.,
agrárminiszter

1. melléklet a 16/2021. (IV. 9.) AM rendelethez
„1. melléklet az 58/2019. (XII. 18.) AM rendelethez

A hatósági nyilvántartás adattartama
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

a tevékenységet folytatóra vonatkozó azonosító adatok (környezetvédelmi ügyfél jel),
a telephelyre vonatkozó azonosító adat (környezetvédelmi területi jel),
a tevékenység környezethasználattal kapcsolatos adatai,
a környezethasználat mennyiségi és minőségi jellemzői,
a határozat vagy szakhatósági állásfoglalás száma, tárgya, rendelkezései – rendelkező rész – (több telephely
és tevékenységi terület esetén telephelyenként, területenként feltüntetve),
a szakhatósági állásfoglalás mellett a szakhatósági állásfoglalást tartalmazó, más hatóság által kiadott
határozat száma,
a határozat véglegessé válásának és végrehajthatóságának, valamint végrehajtásának előírt időpontja,
engedély esetén annak érvényességi ideje,
a határozat kijavításának, kiegészítésének, módosításának, visszavonásának, megváltoztatásának,
megsemmisítésének adatai,
a határozat közzétehetőségének ténye,
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10.
11.

12.

a határozat kiadását követő és a határozat rendelkezéseinek végrehajtására irányuló felülvizsgálat, hatósági
ellenőrzés, önellenőrzés ideje és megállapításai,
a tevékenység gyakorlásához kapcsolódó további jogok és kötelezettségek megnevezése, így különösen:
11.1.
Natura 2000 terület érintettsége,
11.2.
a hatásbecslés lefolytatása,
11.3.
a közérdek megnevezése,
11.4.
az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.)
Korm. rendelet 10/A. § (3) bekezdése alapján az Európai Bizottság bevonásának ténye,
11.5.
a hatóság által előírt kármegelőző, kárcsökkentő, vagy kompenzációs intézkedések,
az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és
a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (a továbbiakban: E-PRTR rendelet) I. melléklete szerinti tevékenységeket folytató telephelyek,
valamint az egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: EKHE) köteles tevékenységeket folytató
létesítmények esetén:
12.1.
az érintett telephely és létesítmény üzemelésének kezdete, szüneteltetése, megszüntetése,
valamint az E-PRTR rendelet 5. cikk (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatási- és EKHE-kötelezettség
megszűnése,
12.2.
a tevékenységeknek az E-PRTR rendelet I. melléklete szerinti besorolása, az EKHE szerinti besorolása,
valamint a TEÁOR szerinti besorolása,
12.3.
az érintett telephely főlétesítményének és főtevékenységének kijelölése,
12.4.
a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet szerinti alapállapot-jelentés készítés
kötelezettsége,
12.5.
az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika következtetésekről
szóló határozatának száma,
12.6.
az üvegházhatású gáz-kibocsátással járó tevékenység esetén a kibocsátási engedély azonosítója,
12.7.
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló kormányrendelet
hatálya alá tartozó tevékenységek esetén, az ipari kibocsátásokról szóló, 2010/75/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról való jelentéstétel céljából a tagállamok által
benyújtandó információk típusának és formátumának, valamint a jelentéstétel gyakoriságának
meghatározásáról szóló, 2018. augusztus 10-i (EU) 2018/1135 bizottsági végrehajtási határozat
I. melléklete szerinti eSPIRS azonosító,
12.8.
a létesítményekhez kapcsolódó 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű
tüzelőberendezésekre, hulladékégető és hulladék-együttégető művekre, valamint illékony szerves
vegyületek kibocsátásával járó technológiák és azok kapacitására vonatkozó adatok.”
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Az agrárminiszter 17/2021. (IV. 9.) AM rendelete
a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről és
hasznosításáról
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 22., 23. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 21. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (13) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. §
1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 10. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §

E rendelet alkalmazásában
a)
barlanglátogatás: barlangba vagy annak egy részére történő belépés, a barlang egészének vagy
részének bejárása, illetve az ott történő tartózkodás, ha annak kizárólagos célja a barlang, barlangszakasz
megtekintése,
b)
barlangtúra: turisztikai hasznosítási célú kiépítéssel nem rendelkező barlang vagy barlangszakasz
barlanglátogatása, barlangi túravezető vagy barlangi kutatásvezető vezetésével,
c)
barlangkutatás: barlang, barlangszakasz, védett mesterséges üreg megismerésére irányuló tevékenység,
feltáró kutatás, illetve tudományos kutatás által,
d)
barlang feltáró kutatása: ismeretlen barlang, barlangszakasz feltárása, továbbá olyan barlangot érintő
– jellemzően kőzet vagy kitöltés eltávolításával járó bontási – tevékenység, amely új barlangszakaszok
megismerésére, bejárhatóvá tételére irányul,
e)
barlang tudományos kutatása: barlang, barlangszakasz, védett mesterséges üreg hosszabb távú
igénybevételével járó olyan tudományos tevékenység, amely környezeti, természeti és egyéb tényezők
megismerésére, dokumentálására irányul, és együtt járhat
ea)
tudományos kísérlet elvégzésével, illetve
eb)
gyűjtéssel, amely során az előforduló élő vagy élettelen elemekből – azok részleges vagy teljes
eltávolításával a természetes környezetükből – mintavétel történik,
f)
barlangi kutatásvezető: barlangi kutatásvezetői képzettséggel rendelkező személy,
g)
barlangi túravezető: barlangi túravezetői képzettséggel rendelkező személy,
h)
barlang hasznosítása: barlang, barlangszakasz, védett mesterséges üreg vagy ezek egy részének
használatával járó szolgáltatás – ideértve az ellenérték fejében történő barlangtúra vezetését is –, illetve más
gazdasági célú tevékenység,
i)
barlangi mentés: a barlangban balesetet szenvedett vagy azt egyéb okból elhagyni képtelenné vált személy
biztonságos felszínre juttatása érdekében, speciális mentési gyakorlattal rendelkező személy által végzett
tevékenység,
j)
minisztérium: a természetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium,
k)
igazgatóság: a nemzeti park igazgatóság.

2. A barlanglátogatás feltételei
2. §

(1) A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 51. § (4) bekezdés d) pontja alapján
az igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulása szükséges
a)
az 1. mellékletben meghatározott, valamint a jogszerűen lezárt barlangban történő barlangtúrához, továbbá
b)
a fokozottan védett területen nyíló, jelzett turistaúttal vagy tanösvénnyel nem megközelíthető barlang
barlanglátogatásához.
(2) A barlangtúrára vonatkozó vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelemben meg kell jelölni
a)
a kérelmező nevét, címét (jogi személy esetében a székhelyét és a képviselőjének nevét),
b)
a barlangi túravezető nevét, címét, barlangi túra- vagy kutatásvezetői igazolványának számát,
c)
a látogatni kívánt barlang megnevezését és a barlangtúra tervezett útvonalát,
d)
a barlangtúra tervezett időpontját, időtartamát és
e)
a barlangtúrán részt venni kívánó személyek számát.
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(3) Az (1) bekezdésben meghatározott vagyonkezelői hozzájárulás megadásáról az igazgatóság a kérelem
beérkezésétől számított 15 napon belül, a természetvédelmi érdekre, valamint a barlang objektív veszélyforrásaiból
adódó életvédelmi kockázatokra tekintettel dönt.
(4) Ha a barlang látogatottságának gyakorisága indokolttá teszi, akkor az igazgatóság, a természetvédelemért felelős
miniszter jóváhagyásával, a vagyonkezelői hozzájárulás megadásáról
a)
a látogatók száma, valamint
b)
a (3) bekezdésben meghatározott szempontok alapján
dönthet a barlang kulcsának hivatalos, jegyzőkönyvezett módon történő átadása révén is.
(5) Nem kell az igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulását beszerezni
a)
a természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó személynek a természetvédelmi kezelés érdekében végzett
tevékenységéhez, vagy
b)
annak a személynek, aki a Tvt. 49. § (2) bekezdésében meghatározott nyilvántartás (a továbbiakban: Országos
Barlangnyilvántartás) vezetéséért felelős szervezeti egység munkatársa.
3. §

(1) A 2. § (1) bekezdése szerinti vagyonkezelői hozzájárulást az a természetes vagy jogi személy kaphat, aki vagy
amelynek a túravezetésért felelős tagja barlangi túravezető vagy barlangi kutatásvezető, és a tervezett túrát is
ő vezeti.
(2) Az igazgatóság a barlang jellegére, a barlangtúra várható nehézségére és veszélyességére, továbbá a kérelmező
egyéni felkészültségére és tapasztalatára tekintettel az (1) bekezdésben meghatározott feltétel alól eseti felmentést
adhat, ha ez élet- és balesetvédelmi, valamint természetvédelmi szempontból kedvezőtlen következménnyel
előreláthatóan nem jár.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a túravezetésért felelős személy kötelezettségeire a barlangi
túravezetőre vonatkozóan meghatározott előírásokat és kötelezettségeket kell megfelelően alkalmazni.
(4) A barlangi túravezető kötelezettsége:
a)
a barlangba történő leszállás előtt meggyőződni arról, hogy a túrán részt venni kívánó személy fizikai és
mentális állapota, technikai felkészültsége és felszerelése az adott barlangi körülményeknek várhatóan
megfelel-e,
b)
a résztvevők számára a tervezett barlangtúrával kapcsolatos természetvédelmi jogszabályokról, a barlangi
túrázásra vonatkozó biztonságtechnikai, élet- és balesetvédelmi, szakmai, etikai szabályokról, valamint
a barlangtúrára kiadott vagyonkezelői hozzájárulásban foglaltakról a szükséges tájékoztatást megadni,
c)
tájékoztatást adni az általa tervezett túraútvonal nehézségeiről és veszélyeiről,
d)
a barlangtúra teljes időtartama alatt gondoskodni a b) pontban meghatározott előírások betartásáról,
e)
a barlangtúrát úgy lebonyolítani, hogy az a barlang természetes állapotában kedvezőtlen változást
ne idézzen elő, formaelemeit, képződményeit, üledékkitöltését, vizeit és levegőjét ne szennyezze, élővilágát,
továbbá a barlang turisztikai bemutatását ne zavarja,
f)
biztonsági okból vagy bármely, a barlangtúrán részt vevő személy kérésére, vagy ha az a résztvevők
bármelyikének állapota vagy a barlangban bekövetkezett változás miatt szükséges, a barlangtúrát
könnyebbé módosítani, vagy a legrövidebben befejezni,
g)
lezárt barlang esetében gondoskodni a barlang kulcsának felelős, annak másolását, illetve illetéktelen kézbe
jutását kizáró megőrzéséről és visszajuttatásáról, valamint a barlang bejáratának a barlangtúra időtartama
alatti és az azt követő bezárásáról, továbbá
h)
a barlang és műszaki berendezéseinek állapotában, természetes élővilágában észlelt változásokat, valamint
a barlangtúra során bekövetkezett rendkívüli eseményeket az igazgatóságnak haladéktalanul bejelenteni.
(5) A barlangtúrán mindenki saját felelősségére vesz részt, de a barlangi túravezető felelős a jogszabályokban,
a vagyonkezelői hozzájárulásban foglaltak, valamint az élet- és balesetvédelmi, biztonságtechnikai szakmai
szabályok betartásáért. Kiskorú személy barlangtúrán szülőjével (törvényes képviselőjével) együtt vagy annak írásos
engedélyével vehet részt.
(6) A barlangi túravezető a barlangba történő leszállás előtt a barlangtúrán részt venni kívánó személyt
– ha a (4) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek nem felel meg – a barlangtúrán való részvételből
kizárja, a barlangtúra során pedig a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott előírások megsértése esetén
a barlangtúrát a legrövidebben befejezi.
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3. A barlangi búvármerülés feltételei
4. §

(1) Barlangi búvármerülésre az a természetes vagy jogi személy kaphat vagyonkezelői hozzájárulást, aki vagy amelynek
a merülésért felelős személye (a továbbiakban együtt: merülésvezető) rendelkezik
a)
barlanglátogatási célú merülés esetén a Magyar Búvár Szakszövetség (a továbbiakban: szakszövetség) által
kiállított barlangi búvár merülésvezetői minősítéssel és a szakszövetség által elismert oktatási rendszer
„barlangi búvár III.” vagy azzal egyenértékű nemzetközi minősítéssel, és a tervezett merülést is ő vezeti,
b)
oktatási célú merülés esetén „barlangi búvár oktató II.” vagy azzal egyenértékű nemzetközi minősítéssel és
„barlangi búvár III.” vagy azzal egyenértékű nemzetközi minősítéssel, továbbá a tervezett merülést is ő vezeti.
(2) Barlangi búvármerüléshez vagyonkezelői hozzájárulás csak meghatározott időpontra adható.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott vagyonkezelői hozzájárulás megadásáról az igazgatóság a kérelem beérkezésétől
számított 15 napon belül dönt.
(4) A barlangi búvármerülésben mindenki saját felelősségére vesz részt, de a merülésvezető felelős a jogszabályokban,
a vagyonkezelési hozzájárulásban foglaltak, valamint a barlangi búvármerülésre vonatkozó szakmai szabályok
betartásáért.
(5) A merülésvezető kötelezettségeire és jogaira a 3. § (4) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.
(6) A Tvt. 51. § (4) bekezdés b) pontja szerinti vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelemhez, az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 36. § (1) bekezdésében foglalt adatokon túlmenően
– kérelmező neve és címe –, mellékelni kell
a)
a merülésvezető nevét, címét, barlangi búvár- és merülésvezetői igazolványának számát;
b)
a tervezett merülés helyszínét, célját, útvonalát,
c)
a merülés kezdetének és befejezésének tervezett időpontját, időtartamát, célját, továbbá
d)
a búvármerülésben részt vevő személyek számát.
(7) Barlangi búvármerülés a 4. mellékletben felsorolt barlangokban, az ott megjelölt gyakorisággal végezhető.

4. Barlang feltáró kutatása és barlang tudományos kutatása
5. §

(1) Barlang feltáró kutatására – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az a természetes vagy jogi személy kaphat
vagyonkezelői hozzájárulást, aki vagy amelynek a kutatásért felelős tagja barlangi kutatásvezető.
(2) Barlang feltáró kutatása esetén a vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelemben barlangi kutatásvezető-helyettes is
megjelölhető, akinek barlangi kutatásvezetői képzettséggel kell rendelkeznie.
(3) Barlang búvármerüléssel megvalósuló feltáró kutatása esetén a barlangi kutatásvezetői végzettség alól felmentés
adható, ha ez élet- és balesetvédelmi, valamint természetvédelmi szempontból kedvezőtlen következménnyel
előreláthatóan nem jár.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a kutatásért felelős személy kötelezettségeire a barlangi kutatásvezetőre
vonatkozóan meghatározott előírásokat és kötelezettségeket kell megfelelően alkalmazni.

6. §

(1) Barlang tudományos kutatására – a búvármerüléssel megvalósuló kutatást is beleértve – az a természetes vagy
jogi személy kaphat vagyonkezelői hozzájárulást, aki vagy amelynek kutatásért felelős tagja rendelkezik a kutatás,
kísérlet, gyűjtés témakörének megfelelő
a)
szakismeretet igazoló végzettséggel vagy képesítéssel,
b)
tudományos fokozattal vagy
c)
legalább ötéves, publikációkkal, intézményi tevékenységgel vagy más okirattal igazolható szakmai gyakorlattal.
(2) Barlang tudományos kutatása során a résztvevők között vagy felkért kísérőként barlangi kutatásvezető jelenléte
szükséges. A vagyonkezelő a barlang és a kutatás jellegére tekintettel a barlangi kutatásvezetői jelenlét feltétele
alól eseti felmentést adhat, ha ez élet- és balesetvédelmi, valamint természetvédelmi szempontból kedvezőtlen
következményekkel előreláthatóan nem jár.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a kutatásért felelős személy kötelezettségeire a barlangi kutatásvezetőre
vonatkozóan meghatározott előírásokat és kötelezettségeket kell megfelelően alkalmazni.
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5. A barlangkutatás és a búvármerüléssel megvalósuló barlangkutatás közös szabályai
7. §

(1) Barlangkutatáshoz vagyonkezelői hozzájárulás csak meghatározott barlangra adható ki.
(2) A Tvt. 51. § (4) bekezdés a) pontja szerinti vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelemhez, az Ákr. 36. §
(1) bekezdésében foglalt adatokon túlmenően – kérelmező neve és címe –, mellékelni kell
a)
a barlangi kutatásvezető nevét, címét,
b)
a kutatás tervezett helyszínét (barlang vagy barlangszakasz megnevezését),
c)
a kutatási munka részletes leírását tartalmazó kutatási tervet, valamint
d)
a barlangkutatás jellegétől függően a barlangi kutatásvezető kutatásvezetői igazolványának számát,
e)
kutatásvezető-helyettes megjelölése esetén, a kutatásvezető-helyettes nevét, címét és barlangi
kutatásvezetői igazolványának számát,
f)
barlang tudományos kutatása esetén a 6. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek igazolását.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott vagyonkezelői hozzájárulás megadásáról az igazgatóság a kérelem beérkezésétől
számított 60 napon belül dönt. A Tvt. 51. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott vagyonkezelői hozzájárulás
kizárólag meghatározott időszakra és legfeljebb 3 évre adható meg.
(4) A barlangkutatásra jogosult az adataiban bekövetkezett változásról – a változás bekövetkezésétől számított
15 napon belül – tájékoztatja az igazgatóságot.
(5) Új barlang, barlangszakasz felfedezésére vonatkozó bejelentést az igazgatóság a bejelentés beérkezését követő
5 napon belül továbbítja a minisztériumnak.
(6) A barlangkutatásra jogosult, a kutatás előrehaladásáról, a vagyonkezelői hozzájárulásban meghatározott
időszakonként és szempontok szerint kutatási jelentés benyújtásával tájékoztatja az igazgatóságot.
Ha a vagyonkezelői hozzájárulás másként nem rendelkezik, a kutatási jelentést évenként, a tárgyévet követő év
február 15-éig kell megküldeni az igazgatóság részére, amelyet az igazgatóság 30 napon belül továbbít
a minisztérium számára.
(7) Barlangkutatás során a kutatómunkában mindenki saját felelősségére vesz részt, de a barlangi kutatásvezető
felelős a jogszabályokban, a vagyonkezelői hozzájárulásban foglaltak, valamint az élet- és balesetvédelmi,
biztonságtechnikai szabályok betartásáért. Kiskorú személy barlangkutatásban törvényes képviselőjével együtt
vagy annak írásos engedélyével vehet részt.
(8) A barlangi kutatásvezető kötelezettségeire és jogaira – a (7) bekezdésben meghatározottakon túl – a 3. §
(4) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.

8. §

(1) Búvármerüléssel megvalósuló barlangkutatáshoz az a természetes vagy jogi személy kaphat vagyonkezelői
hozzájárulást, aki vagy amelynek a kutatásért felelős személye a 4. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeket
teljesíti, és rendelkezik
a)
barlangi kutatásvezető képzettséggel vagy
b)
barlangi búvár oktató képző képzettséggel vagy azzal egyenértékű nemzetközi minősítéssel.
(2) Búvármerüléssel megvalósuló barlangkutatás esetén a merülés helyszínének megközelítéséhez barlangi túravezető
vagy barlangi kutatásvezető jelenléte szükséges.
(3) Ha a búvármerülés helyszínének megközelítése a száraz barlangszakaszban élet- és balesetvédelmi, valamint
természetvédelmi szempontból kedvezőtlen következménnyel előreláthatóan nem jár, a vagyonkezelő
a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettség alól felmentést adhat.
(4) A búvármerüléssel megvalósuló barlangkutatásra egyebekben a 4., 5., 6., illetve 7. § rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.

6. Barlang hasznosítása
9. §

(1) Az igazgatóság a vagyonkezelésében lévő barlangot turisztikai célból maga hasznosíthatja, de a barlang
üzemeltetését harmadik fél részére szerződés alapján átengedheti.
(2) A Tvt. 51. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kérelemhez, az Ákr. 36. § (1) bekezdésében foglalt adatokon túlmenően
– kérelmező neve és címe –, mellékelni kell
a)
az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását,
b)
a tervezett hasznosítási tevékenység leírását,
c)
turisztikai hasznosítás esetén az üzemeltetési szabályzatot,
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d)

ha nem az igazgatóság a kérelmező, a hasznosításra vonatkozóan az igazgatósággal megkötött
megállapodás másolatát vagy a feleknek a hasznosításra vonatkozó egybehangzó szándéknyilatkozatát,
valamint
e)
ha a hasznosítás barlangi búvármerülés útján valósul meg, a 4. § (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott
képesítések igazolását.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott tevékenységre vonatkozó engedély határozott időtartamra, de legfeljebb 10 évre
adható.
(4) A barlang turisztikai hasznosítására vonatkozó feltételeket üzemeltetési szabályzatban kell meghatározni, amelynek
tartalmi elemei a következők:
a)
a barlang általános leírása,
b)
a hasznosítási tevékenység célja, módja,
c)
a barlanglátogatás szervezésével kapcsolatos rendelkezések, útvonalak, valamint
d)
a barlangra vonatkozó biztonsági előírások.

7. Filmforgatás
10. §

(1) A Tvt. 51. § (4) bekezdés c) pontja szerinti vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelemhez, az Ákr. 36. §
(1) bekezdésében foglalt adatokon túlmenően – kérelmező neve és címe –, mellékelni kell
a)
a filmforgatás tervezett pontos helyszínét,
b)
a forgatás kezdetének és befejezésének tervezett időpontját,
c)
a forgatásban részt vevő személyek számát és
d)
a barlangban tervezett tevékenységek pontos leírását, a forgatókönyvet, a filmforgatáshoz tervezett
eszközöket, a barlangba időlegesen beépítendő díszletek tervét.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vagyonkezelői hozzájárulás megadásánál az igazgatóság a kérelem
beérkezésétől számított 60 napon belül dönt.
(3) A vagyonkezelői hozzájárulás csak meghatározott időszakra adható meg.

8. Barlangok kiépítése
11. §

(1) Barlang, barlangszakasz kiépítése körébe tartozik
a)
a barlangot magába foglaló kőzetbe vagy a barlang kitöltésébe tartósan beépített vagy szilárdan rögzített
lépcsők, létrák, járdák, hidak, egyéb járófelületek létesítése,
b)
a barlangban található elektromos berendezések, a barlang világítása, beleértve a kábelhálózatot,
világítótesteket, és más alkatrészek és tartozékok beszerelése,
c)
a vízkivételt és vízhozammérést szolgáló rögzített berendezések, tartozékaik és a hidrológiai kutatást szolgáló
más műtárgyak elhelyezése,
d)
a barlang hasznosítását szolgáló rögzített berendezések és tartozékaik,
e)
a maradandó járatbiztosítás,
f)
barlangbejárat vagy barlangszakasz lezárása, valamint a lezárást magába foglaló műtárgy beépítése és
g)
az ismert barlang, barlangszakasz mesterséges vágattal történő megnyitása, valamint ismert barlangok,
barlangszakaszok között mesterséges átjáró létesítése.
(2) Barlang kiépítésének minősül az (1) bekezdésben felsorolt műszaki létesítmények, berendezések eltávolítása,
megszüntetése is.
(3) A Tvt. 51. § (1) bekezdés d) pontja szerinti műszaki beavatkozásnak minősül minden olyan műtárgy végleges
elhelyezése, amely nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá.
(4) Nem minősül kiépítésnek a barlangot magába foglaló kőzetbe süllyesztett – az (1) bekezdés d) pontja alá nem
tartozó – biztosítószerkezet, az ideiglenesen beszerelt kötél, hágcsó vagy a barlang kutatása során a vagyonkezelői
hozzájárulásban szabályozott műszaki berendezések ideiglenes elhelyezése.
(5) A Tvt. 51. § (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott tevékenységek elvégzéséről az engedélyes
az engedélyező részére 30 napon belül megvalósulási dokumentációt nyújt be, amely tartalmazza az engedélyes
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kiépítés vagy műszaki beavatkozás a tervek szerint valósult-e meg.
(6) Ha az előzetes engedélyezésre azért nem kerül sor, mert a természeti érték fennmaradása, megőrzése csak azonnali
műszaki beavatkozással vagy barlangkiépítésnek minősülő tevékenység elvégzésével volt biztosítható, vagy mert
a barlangban végzett tevékenység életveszélyes vagy súlyos balesettel fenyegető helyzet megszüntetésére irányult,
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akkor az elvégzett tevékenységre a minisztérium fennmaradási engedélyt ad ki, feltéve, hogy a tevékenység
természetvédelmi vagy más közérdeket nem sért.
12. §

A Tvt. 51. § (1) bekezdés b) és d) pontja szerinti kérelemhez, az Ákr. 36. § (1) bekezdésében foglalt adatokon
túlmenően – kérelmező neve és címe –, mellékelni kell
a)
az illetékfizetési kötelezettség esetén az annak befizetéséről szóló igazolást, vagy mentesség esetén az erről
szóló nyilatkozatot,
b)
a kiépítésre, illetve műszaki beavatkozásra vonatkozó engedélyezési tervdokumentációt,
c)
elektromos berendezések, valamint belterületen, felszíntől számított 10 méteren belüli maradandó
járatbiztosítás létesítése, továbbá turisztikai célú kiépítések esetében a külön jogszabályban meghatározott
tervezői jogosultság igazolását, valamint
d)
ha a tervezett kiépítés közműveket érint, a közmű kezelőjének (üzemeltetőjének) – az engedélyezési
tervdokumentációra alapozott, a kérelemmel összefüggő – hozzájárulását.

9. Barlangi mentés
13. §

(1) Barlangi mentés csak barlangi mentési gyakorlattal rendelkező barlangi túravezető vagy barlangi kutatásvezető
közvetlen vezetésével végezhető. A barlangi mentés önállóan mozgó csoportja vezetője is barlangi mentési
gyakorlattal rendelkező barlangi túravezető lehet.
(2) Barlangi mentés esetén is biztosítani kell, hogy a barlang természetes állapotában az életmentéshez
elengedhetetlenül szükségesnél nagyobb változás, károsodás ne következzen be, továbbá a mentési tevékenységet
haladéktalanul be kell jelenteni az igazgatóságnak.

10. Barlangi túravezetői és barlangi kutatásvezetői képzettség megszerzése
14. §

(1) Barlangi túravezető képzésre az jelentkezhet, aki legalább gimnáziumi vagy szakgimnáziumi végzettséggel,
valamint legalább kétéves, barlangkutató szervezet által igazolt barlangjárási gyakorlattal rendelkezik.
(2) Barlangi kutatásvezetői képzésre az jelentkezhet, aki legalább érettségivel és barlangi túravezető végzettséggel,
valamint legalább kétéves, barlangkutató szervezet által igazolt barlangi túravezetői gyakorlattal rendelkezik.
(3) Barlangi túravezető, illetve barlangi kutatásvezető képzettséget az a nagykorú, cselekvőképes személy szerezhet, aki
a)
az elméleti és gyakorlati képzésen részt vett, és
b)
a képzést követően a minisztérium által felkért, négytagú vizsgabizottság előtt sikeres vizsgát tett.
(4) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott képzés óraszámát, szakmai követelményeit, a képzés végzésére való
jogosultság feltételeit, a vizsgakövetelményeket, a vizsga rendjét a 2. melléklet tartalmazza.
(5) A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott vizsga díja 3000 forint, amelyet a vizsgára jelentkezéskor készpénzátutalási megbízással kell a minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01494549 számú előirányzatfelhasználási számlájára befizetni, és amelynek teljesítését a vizsga megkezdésekor igazolni kell.
(6) A vizsgabizottság tagjai a minisztérium egy kormánytisztviselője, az igazgatóságok által kijelölt személy, a karszt- és
barlangkutatás országos érdekképviseleti civil szervezet által kijelölt személy, valamint a képzés végzésére jogosult
jogi személy képviselője.
(7) A (6) bekezdés szerinti vizsgabizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.
(8) A sikeres vizsgát tett személyt a minisztérium a vizsgabizottság írásbeli tájékoztatásának kézhezvételét követő
30 napon belül sorszámozott, arcképes barlangi túravezetői vagy barlangi kutatásvezetői igazolvánnyal látja el.
Az igazolványok mintáját a 3. melléklet tartalmazza.
(9) Akit barlangi tevékenységgel összefüggésben természetvédelmi szabálysértés vagy természetkárosítás
bűncselekménye miatt jogerősen elmarasztaltak, annak barlangi túravezetői, illetve barlangi kutatásvezetői
igazolványát a minisztérium visszavonja.
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11. A miniszteri engedély módosítása, visszavonása
15. §

(1) A Tvt. 51. § (1) bekezdése alapján kiadott engedély az engedélyes kérelmére módosítható, ha
a)
az engedélyes az engedélyben meghatározott tevékenységtől el kíván térni, vagy
b)
az engedély alapjául szolgáló körülmények és feltételek megváltoztak.
(2) A Tvt. 51. § (1) bekezdése alapján kiadott engedély (1) bekezdés alapján történő módosításához az engedélyesnek
csatolni kell mindazokat a dokumentumokat, terveket, amelyek a hatályos engedélyhez képest a módosítással
összefüggő kérelmet megalapozzák.
(3) A Tvt. 51. § (1) bekezdése alapján kiadott engedély módosítása során az engedély kiadására vonatkozó szabályok
irányadók.

16. §

A Tvt. 51. § (1) bekezdése alapján kiadott engedélyt a természetvédelemért felelős miniszter hivatalból
a)
módosítja, ha jelentősen megváltoztak azok a környezetvédelmi, természetvédelmi feltételek, illetve
körülmények, amelyek az engedély alapjául szolgáltak, és az eredeti feltételekkel az engedély nem lenne
megadható, illetve
b)
visszavonja, ha
ba)
a barlangban végzett tevékenységet az engedély feltételeitől eltérően folytatják, vagy azt
a természetvédelmi érdekeket sérti vagy veszélyezteti, és a káros hatás az engedély módosításával
nem szüntethető meg, vagy
bb)
az engedélyes az engedélyben foglalt jogainak gyakorlásáról nyilatkozatával lemond.

12. A vagyonkezelői hozzájárulás módosítása, visszavonása
17. §

(1) A Tvt. 51. § (4) bekezdése alapján kiadott vagyonkezelői hozzájárulásban foglaltaktól eltérő tevékenységhez
a vagyonkezelői hozzájárulás módosítását kell kérni.
(2) A vagyonkezelői hozzájárulás módosítására a hozzájárulás megadására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
(3) Ha a vagyonkezelő vagyonkezelésébe tartozó barlangban a fennálló körülmények olyan mértékben megváltoztak,
hogy a barlangban végzett tevékenység, tanúsított magatartás a természetvédelmi érdekeket sérti vagy
veszélyezteti, akkor a vagyonkezelő a természetvédelmi érdekek védelmében, a feltételek megváltozása, a sérelem
vagy veszélyeztetés mértékével arányos döntésével
a)
vagyonkezelői jogkörében a barlang védelme érdekében szükséges korlátozó intézkedésekről dönthet, vagy
b)
a vagyonkezelői hozzájárulást visszavonhatja vagy módosíthatja.
(4) A Tvt. 51. § (4) bekezdése alapján kiadott vagyonkezelői hozzájárulást vissza kell vonni, ha a jogosult
a vagyonkezelői hozzájárulásban meghatározott jogainak gyakorlásáról nyilatkozatával lemond.
(5) A Tvt. 51. § (4) bekezdése alapján kiadott vagyonkezelői hozzájárulás visszavonható, ha a jogosult a vagyonkezelői
hozzájáruláshoz kötött tevékenységét önhibájából egy éven át nem gyakorolja, vagy a vagyonkezelői
hozzájárulásban foglalt előírásokat nem teljesíti.

13. Védett mesterséges üregekre vonatkozó szabályok
18. §

A védett mesterséges üregekre és az azokban folytatandó, a Tvt. 51. § (1), valamint (4) bekezdésében meghatározott
tevékenységekre e rendelet szabályait kell megfelelően alkalmazni.

14. Záró rendelkezések
19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

20. §

A hatályon kívül helyezett, a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes
feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet szerinti túra-, illetve kutatásvezetői
igazolványok az e rendelet szerinti túra-, illetve kutatásvezetői igazolványnak minősülnek.
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21. §

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.)
FM rendelet 1. melléklet 32. főszáma helyébe a következő rendelkezés lép:
[Sorszám
(fő)

Az igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárások megnevezése

díj mértéke (Ft)]

alszám

„32.

22. §

Igazgatási szolgáltatási

Barlangokkal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése [Tvt. 51. § (1) bekezdés]
1.

barlang, barlangszakasz hasznosítása, a hasznosítási mód megváltoztatása

60 000

2.

barlangi képződmények hasznosítása, értékesítése, külföldre juttatása

60 000

3.

Országos Barlangnyilvántartásból történő adatszolgáltatás esetén, a hitelesítési
és érvényességi záradékkal ellátott adatokat tartalmazó nyomtatvány vagy
másolat hitelesítési és érvényességi záradékának kiállítása

10 000”

Hatályát veszti a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint
a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet.
Dr. Nagy István s. k.,
agrárminiszter

1. melléklet a 17/2021. (IV. 9.) AM rendelethez
Az igazgatóság hozzájárulásával látogatható barlangok köre
1. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
1.

Almási-zsomboly

2.

Baradla-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

3.

Baradla Hosszú-Alsó-barlang

4.

Baradla Rövid-Alsó-barlang

5.

Baradla-tetői-zsomboly

6.

Bába-völgyi 2. sz. víznyelőbarlang

7.

Béke-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

8.

Csapás-tetői-barlang

9.

Csörgő-forrásbarlang

10.

Danca-barlang

11.

Eötvös Loránd-cseppkőbarlang

12.

Esztramosi Felső-táró 2. sz. ürege

13.

Esztramosi Földvári Aladár-barlang

14.

Esztramosi Pantó-barlang

15.

Frank-barlang

16.

Hosszú-tetői-barlang

17.

Imolai-ördöglyuk

18.

Kopaszgally-oldali 2. sz. víznyelőbarlang

19.

Kopasz-vigasz-barlang

20.

Kossuth-barlang

21.

Magas-tetői-barlang

22.

Meteor-barlang

23.

Musztáng-barlang

24.

Nagy-oldali-zsomboly
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25.

Pócsakői-víznyelő

26.

Rákóczi 1. sz. barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

27.

Rákóczi 2. sz. barlang

28.

Rákóczi 3. sz. barlang

29.

Rákóczi-oldaltáró barlangja

30.

Rejtek-zsomboly

31.

Szabadság-barlang

32.

Szabó-pallagi-zsomboly

33.

Széki-zsomboly

34.

Tektonik-zsomboly

35.

Teresztenyei-forrásbarlang

36.

Vass Imre-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

37.

Vecsem-bükki-zsomboly

2. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
I.

Bükk hegység

1.

Anna-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

2.

Balekina-barlang

3.

Bányász-barlang

4.

Bolhási-Jávorkúti-barlangrendszer (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

5.

Borókás-tebri 2. sz. víznyelőbarlang

6.

Borókás-tebri 4. sz. víznyelőbarlang

7.

Bronzika-barlang

8.

Cubákos-víznyelőbarlang

9.

Diabáz-barlang

10.

Diósgyőr-tapolcai-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

11.

Esztáz-kői-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

12.

Fecske-lyuk

13.

Fekete-barlang

14.

Garadna-forrásbarlang

15.

Gyurkó-lápai-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

16.

Hajnóczy-barlang

17.

Három-kúti-barlang

18.

Herman Ottó-barlang

19.

Hillebrand Jenő-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

20.

Iker-tebri-víznyelőbarlang

21.

István-lápai-barlang

22.

Jáspis-barlang

23.

Kis-kőháti-zsomboly

24.

Kismogyorós-víznyelőbarlang

25.

Kő-lyuk (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

26.

Lilla-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

27.

Létrási-vizesbarlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

28.

Maja-barlang

29.

Mexikó-völgyi-víznyelőbarlang

30.

Nagykőmázsa-oldali-zsomboly

31.

Odorvári K-i hasadék
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32.

Őz-tebri-barlang

33.

Pénz-pataki-víznyelőbarlang

34.

Speizi-barlang

35.

Szalajka-forrásbarlang

36.

Szamentu-barlang

37.

Szeleta-zsomboly

38.

Szent István-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

39.

Szepesi-Láner-barlangrendszer

40.

Szirén-barlang

41.

Szivárvány-Sebes-barlangrendszer

42.

Tatár-árki-barlang

43.

Útmenti-zsomboly

44.

Vár-tetői-barlang

45.

Vesszős-gerinci-barlang

46.

Vénusz-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

47.

Viktória-barlang

II.

Cserhát hegység

1.

Felsőpetényi Nagy-kaverna

2.

Macskás-barlang

3.

Csillagköd-barlang

4.

Nézsai-víznyelőbarlang

III.

Mátra hegység

1.

Csörgő-lyuk

3. Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
I.

Bakony hegység

1.

Alba Regia-barlang

II.

Budai-hegység

1.

Barit-barlang

2.

Bátori-barlang

3.

Bekey-barlang

4.

Buda-barlang

5.

Budai Vár-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

6.

Citadella-kristálybarlang

7.

Ferenc-hegyi-barlang

8.

Ferenc-hegyi 1–6. sz. barlangok

9.

Gellért-hegyi-aragonit-barlang

10.

József-hegyi-barlang

11.

József-hegyi 2–3. sz. barlang

12.

Királylaki-táró-barlangja

13.

Molnár János-barlang

14.

Ördögárok utcai-barlang

15.

Pál-völgyi-barlangrendszer (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

16.

Rácskai-barlang
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17.

Solymári-ördöglyuk (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

18.

Szemlő-hegyi-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

19.

Zöldmáli-barlang

III.

Gerecse hegység

1.

Angyal-forrási-barlang

2.

Babál-barlang

3.

Bajóti Büdös-lyuk

4.

Bartha-kútbarlang

5.

Dorogi 9. és 10. sz. kaverna

6.

Döbbenet-barlang

7.

Feszti-barlang

8.

Gorba-tetői-barlang

9.

Jura-zsomboly

10.

Kálvária-hegyi 1. és 2. sz. barlang

11.

Keselő-hegyi-barlang

12.

Keselő-hegyi 2., 4., 11. és 21. sz. barlangok

13.

Kullancsos-barlang

14.

Legyes-barlang

15.

Lengyel-barlang

16.

Megalodus-barlang

17.

Öreg-kői 1. sz. zsomboly

18.

Paksi-mogyoró-barlang

19.

Pisznice-barlang

20.

Pisznicei Határ-barlang

21.

Pisznicei-zsomboly

22.

Tatai porhanyóbánya ürege

23.

Tokodi vízakna hasadékbarlangja

24.

Tükör-forrási-barlang

25.

Tűzköves-barlang

26.

Veres-hegyi-barlang

27.

Vértes László-barlang

IV.

Naszályi-rög

1.

Naszályi-barlangrendszer

2.

Násznép-barlang (lezárt szakaszok)

3.

Nincskegyelem-aknabarlang

V.

Pilis hegység

1.

Ajándék-barlang

2.

Amazonok-barlangja

3.

Amfiteátrum-barlang

4.

Arany-lyuk

5.

Ariadne-barlangrendszer

6.

Avaros-barlang

7.

Csókavári-barlang

8.

Dinó-rejtek
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9.

Kis-Strázsa-hegyi-hasadékbarlang

10.

Klotild-barlang (lezárt részek)

11.

Kristály-barlang

12.

Nagy-Somlyóhegyi-barlang

13.

Papp Ferenc-barlang

14.

Pilis-barlang

15.

Pomázi Felső-barlang

16.

Róka-hegyi-barlang

17.

Sátorkőpusztai-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

18.

Strázsa-hegyi barlang (lezárt szakaszok)

19.

Szabó József-barlang

20.

Szent Özséb-barlang

21.

Szopláki-ördöglyuk

22.

Szurdok-völgyi 2. sz. víznyelő

23.

Ősi-barlang

24.

Ürömi-víznyelőbarlang

VI.

Vértes hegység

1.

Gánti-barlang

2.

Vértessomlói-barlang

4. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
I.

Bakony hegység

1.

B-3-as víznyelőbarlang

2.

Bükkös-árki-barlang

3.

Bongó-zsomboly

4.

Csengő-zsomboly

5.

Csipkés-zsomboly

6.

Hajszabarnai Pénz-lik

7.

Háromkürtő-zsomboly

8.

Hárskúti-cseppkőbarlang

9.

Jubileum-zsomboly

10.

Károlyházi-nyelő barlangja

11.

Kőris-hegyi-ördöglik

12.

Őskarszt-akna

13.

Pipa-zsomboly

14.

Szelelő-lyuk

15.

Szentgáli-kőlik

16.

Tábla-völgyi-barlang

17.

Tűzköves-hegyi-barlang

II.

Keszthelyi-hegység

1.

Acheron-kútbarlang

2.

Cserszegtomaji-kútbarlang

3.

Csodabogyós-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

4.

Döme-barlang

5.

Jakucs László-barlang
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6.

Kessler Hubert-barlang

7.

Szél-lik

III.

Tapolcai-medence

1.

Tapolcai-barlangrendszer (idegenforgalom számára nem megnyitott és gyógyászati célra nem
hasznosított szakaszok)

5. Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
I.

Mecsek hegység

1.

Abaligeti-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

2.

Büdöskúti-zsomboly

3.

Duó-zsomboly

4.

Jószerencsét-aknabarlang

5.

Mánfai-kőlyuk

6.

Mészégető-források barlangja (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

7.

Orfűi Vízfő-barlang

8.

Remény-zsomboly

9.

Spirál-víznyelő

10.

Szuadó-völgyi-víznyelőbarlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)

11.

Tettyei-forrásbarlang

12.

Trió-barlang

13.

Vásáros úti-zsomboly

II.

Villányi-hegység

1.

Beremendi-kristálybarlang

2.

Nagyharsányi-kristálybarlang

6. Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
1.

Soproni Zsivány-barlang

2. melléklet a 17/2021. (IV. 9.) AM rendelethez
A barlangi túravezető, illetve barlangi kutatásvezető képzés szakmai követelményei
I.

I. A képzés célja

1.

1. Barlangi túravezető képzés:

2.

Szakszerű, biztonságos vezetés és tájékoztatás nyújtása az idegenforgalom, illetve turistaforgalom
számára nem kiépített barlangok látogatói számára

3.

2. Barlangi kutatásvezetői képzés:

4.

Ismeretlen barlangok, barlangszakaszok feltárására, tudományos megismerésére irányuló tevékenység
szakmailag megalapozott vezetése

II.

II. Óraszáma

1.

Barlangi túravezető képzés: 200 óra

2.

Barlangi kutatásvezető képzés: 100 óra

3.

Az összóraszámból mindkét képzés esetében 40% elmélet, 60% gyakorlat
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III.

III. A képzés szakmai követelményei

1.

1. Általános alapismeretek:

2.

– A barlang mint természeti érték

3.

– Barlangtani tevékenységek

4.

– Szervezeti ismeretek

5.

– Karszt- és barlangföldtan, a barlangok keletkezése, morfológiája, kitöltése

6.

– Karszthidrológia

7.

– Barlangok élővilága

8.

– Barlangklimatológia

9.

– A barlang és az ember kapcsolata

10.

– Barlangok hasznosítása

11.

– Karszt- és barlangvédelem, barlangi etika

12.

– Kutatástörténet

13.

2. Technikai alapismeretek:

14.

– Felszerelések

15.

– Kötéltechnika

16.

– Biztonságtechnika

17.

– Mászástechnika

18.

– Biztosítás

19.

– Beszereléstechnika

20.

– Felszín alatti táborozás és felszerelései

21.

– Veszélyforrások, balesetek, mentéstechnika

22.

– Elsősegélynyújtás, pszichológiai alapismeretek

23.

3. Barlangi túravezetői ismeretek:

24.

– Barlangi túrázás

25.

– Tájékozódás

26.

– A túravezető feladatai, jogai, felelőssége és viselkedési normái

27.

– Jogi ismeretek

28.

– Csoportszervezési, képzési ismeretek

29.

– Expedíciók szervezése, vezetése

30.

– Magyarország karsztjai és barlangjai

31.

– A világ karsztjai és jelentősebb barlangjai

32.

– Látogatható barlangok Magyarországon

33.

4. Barlangi kutatásvezetői ismeretek:

34.

– Szervezés, vezetés

35.

– A kutatásvezető feladatai, jogai, felelőssége és viselkedési normái

36.

– Jogi ismeretek

37.

– Bontás, feltárástechnika

38.

– Általános méréstechnika

39.

– Tudományos vizsgálatok, kísérletek

40.

– Dokumentáció készítése

IV.

IV. A vizsgáztatás követelményei

1.

1. A vizsgára bocsátás feltételei:

2.

Vizsgára az jelentkezhet, aki – barlangi túravezető esetén a III. 1–3. pontjában, barlangi
kutatásvezető esetén a III. 1. és 4. pontjában foglalt – elméleti és gyakorlati szakképzésben részt vett,
a követelményeket teljesítette, és gyakorlata eredményes volt.
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3.

2. A szakmai vizsga részei és időtartama:

4.

a) a III. pont 1., illetve 2. alpontja szerinti részvizsgák:

5.

– gyakorlati vizsga 60 perc,

6.

– írásbeli, illetve szóbeli vizsga összesen 60 perc.

7.

b) III. pont 3., illetve 4. alpontja szerinti záróvizsgák:

8.

– gyakorlati vizsga 180 perc,

9.

– írásbeli 120 perc,

10.

– szóbeli, a felkészülési idő minimum 30 perc.

V.

V. Tananyag, vizsga

1.

A képzés végzésére jogosult jogi személy előzetesen tájékoztatja a minisztériumot a képzés helyéről,
időpontjairól, az oktatók személyéről, valamint a képzésben részt vevők létszámáról. A minisztérium
előírhatja a képzés egyes elemeinek módosítását, ha az nem felel meg a III. pont szerinti szakmai
követelményeknek.

2.

A vizsga időpontját és helyszínét a képzés befejezésére vonatkozó tájékoztatás kézhezvételét követően
a minisztérium állapítja meg úgy, hogy a képzés befejezésének napja és a vizsga időpontja között
legalább 30 nap, legfeljebb 60 nap teljen el.

3.

A vizsgát megelőzően a minisztérium felkéri a vizsgabizottság tagjait a részvételre, és tájékoztatja
a vizsgát tenni szándékozók köréről.

VI.

VI. A képzést folytatókra vonatkozó követelmények meghatározása

1.

A képzés folytatójának a karszt- és barlangkutatás országos érdekképviseleti civil szervezet által
megfelelőnek tartott tárgyi és személyi feltételekkel kell rendelkezni, így

2.

a) előadóteremmel, szemléltető eszközökkel,

3.

b) az egyes szereplő szakterületeken felsőfokú végzettségű szakelőadókkal, a csak az e rendelet szerinti
szakterületeken megfelelő képzettségű és legalább középfokú végzettségű előadókkal, valamint
meghatározott (legalább 5 hallgatónként egy) számú, e rendelet szerinti képzettséggel rendelkező
gyakorlatvezetővel,

4.

c) a gyakorlatok lebonyolításához szükséges technikai eszközökkel és engedélyekkel.
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3. melléklet a 17/2021. (IV. 9.) AM rendelethez
A barlangi túravezetői és a barlangi kutatásvezetői igazolványok mintája

4. melléklet a 17/2021. (IV. 9.) AM rendelethez
Nem kutatási célú barlangi búvármerülésre igénybe vehető barlangok köre
1.

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén:

2.

Baradla Rövid-Alsóbarlang első zárt (4. számú) szifonja (legfeljebb 10 fő/nap)

3.

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén:

4.

Szalajka-forrásbarlang (legfeljebb 5 × 2 fő/nap)

5.

Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területén:

6.

Molnár János-barlang (legfeljebb 50 fő/nap)

7.

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén:

8.

Halász Árpád-barlang (legfeljebb 2 × 2 fő/nap)

9.

Hévízi-forrásbarlang (legfeljebb 20 fő/nap)
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10.

Tapolcai-barlangrendszer Kórház-barlang része (legfeljebb 4 fő/nap)

11.

Tapolcai-barlangrendszer Tapolcai-tavasbarlang része (legfeljebb 20 fő/nap)

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelete
egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 12. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 11. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 4. alcím tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. § (2) bekezdésében és a víziközlekedésről szóló 2000. évi
XLII. törvény 88. § (2) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés e) pontjában és az illetékekről szóló
1990. évi XCIII. törvény 67. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel
egyetértésben –,
a 6. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 18. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 8. pontjában kapott
felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés
1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 9. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 10. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 11. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás
alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. és
13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel
egyetértésben –,
a 12. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 13. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés z) pontjában kapott felhatalmazás
alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 14. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés l) pontjában és 74. § (2) bekezdés
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás
alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 16. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 15. pontjában és az atomenergiáról
szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (4) bekezdésében, valamint a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk
Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról
szóló 2015. évi LXXXIV. törvény 6. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel és a Kormány
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tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,
a 17. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 38. pontjában kapott
felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés
1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. és 25. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása
1. §

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: ER.) 4/C. §-a
a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A jármű-honosítási eljárás alkalmazásának további feltétele – ide nem értve az (1a) és (1b) bekezdésben
felsorolt szervek és személyek járműveit – M1 és N1 járműkategóriába tartozó, 1999. december 31. után
nyilvántartásba vett járművek esetében a járműgyártó EK típusjóváhagyásnak való megfelelőséget igazoló
okmányának (a továbbiakban: COC okmány) benyújtása.”

2. §

Az ER. 10. § (4) bekezdésében hatályát veszti az „(a továbbiakban: COC okmány)” szövegrész.

2. A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása
3. §

A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990.
(IV. 12.) KöHÉM rendelet 97. § (3) bekezdésében a „27., 67. és 103. §-okban említetteket, továbbá a veszélyes áruk”
szövegrész helyébe a „27., 67. és 103. §-okban említetteket, a közúti ellenőrzést végző hatósági járművek feliratait és
jelöléseit, továbbá a veszélyes áruk” szöveg lép.

3. A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet módosítása
4. §

A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. § (5) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(5) A képesítés megszerzéséhez vizsgát kell tenni. A vizsgák részletes szabályait és feltételeit, valamint
a vizsgabizottság működési rendjét a hajózási hatóság által jóváhagyott vizsgaszabályzat állapítja meg. A hajózási
hatóság e rendelet keretein belül meghatározza a vizsgakövetelményekre vagy a képesítés megszerzésére
vonatkozó előírások alapján a számonkérhető ismeretanyagot, a vizsgafeladatokat és a vizsgatárgyak
számonkérésének módját.”

5. §

(1) Az R1. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az eredményes vizsga vagy jogosultág alapján megszerzett képesítést a vizsgaközpont a hajózási hatóság
nyilvántartásába bejegyzi. Kérelemre, a hajózási hatóság nyilvántartásában szereplő képesítés igazolására
a vizsgaközpont képesítő okmányt ad ki. A képesítő okmányok felsorolását az 1. számú melléklet, tartalmi elemeit
a 6. számú melléklet határozza meg. A tengerész képesítéseket az STCW Egyezményben meghatározott követelmények
szerint, az ADN szabályzatban meghatározott képesítéseket az ADN szabályzat szerint adja ki a vizsgaközpont.”
(2) Az R1. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány igénylésekor a vizsgaközpont által a kérelmező számára
kiadott és egyedi azonosítóval ellátott adatlap Magyarország területén a kiállítástól számított 60 napig helyettesíti
a kérelmezett képesítő okmányt.”

6. §

Az R1.
a)
1. § (1) bekezdés b) pontjában a „magyar hatóság” szövegrész helyébe a „magyar hatóság vagy
vizsgaközpont” szöveg,
b)
2. § b) pontjában az „olyan okirat, amelyet az arra illetékes hajózási hatóság oklevél, bizonyítvány, igazolvány,
vizsga alapján adott ki, illetve ismert el” szövegrész helyébe az „olyan okirat, amely oklevél, bizonyítvány,
vizsga vagy jogosultság alapján lett kiállítva vagy elismerve” szöveg,
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c)
d)
e)
f)
g)

5. § (8) bekezdésében a „hatósági részvizsgára” szövegrész helyébe a „részvizsgára” szöveg,
8. § (4) bekezdésében a „hajózási hatóságnál történő” szövegrész helyébe a „vizsgaközpontnál” szöveg,
9. § (3) és (4) bekezdésében az „azonosnak a hazai képesítő okmány kiállítására illetékes hajózási hatóság
nyilvánítja,” szövegrész helyébe az „azonosnak a hajózási hatóság nyilvánítja (ismeri el)” szöveg,
10. § (1) bekezdésében a „hajózási hatóság az általa kiadott képesítő” szövegrész helyébe a „hajózási hatóság
a képesítő” szöveg,
12. § (1)–(3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 12. § (7)–(9) bekezdésében, 13. § (3) bekezdésében, 13. §
(6) és (7) bekezdésében a „hajózási hatóság” szövegrész helyébe a „vizsgaközpont” szöveg

lép.
7. §

8. §

(1) Az R1.
a)
1. számú melléklete az 1. melléklet,
b)
2. számú melléklete a 2. melléklet,
c)
3. számú melléklete a 3. melléklet
szerint módosul.
(2) Az R1. 6. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
Hatályát veszti az R1. 7. számú melléklete.

4. A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet módosítása
9. §

A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöVIM rendelet 2. § (1a) bekezdésében
az „Az I. 2. a) és b) pontjai szerint beszedett díjakat a vizsgaközpont havi elszámolással, a tárgyhónapot követő
hónap 15. napjáig átutalja az okmánykiállító Innovációs és Technológiai Minisztérium részére, a jelen bekezdés
szerint beszedett további díjak a vizsgaközpont bevételét képezik.” szövegrész helyébe az „A jelen bekezdés szerint
beszedett további díjak a vizsgaközpont bevételét képezik.” szöveg lép.

5. A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi
felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes
közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet módosítása
10. §

A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és
ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások
díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdése a következő e) ponttal
egészül ki:
(Az 1. számú melléklet)
„e) V. fejezete a vizsgálóállomás engedélyezésének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott
hatósági tevékenységek, valamint a vizsgálóállomások auditálásról és akkreditált státuszának elfogadásáról szóló
miniszteri rendeletben meghatározott szakértői eljárás”
(igazgatási szolgáltatási díjait tartalmazza.)

11. §

Az R2. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. § (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti eljárásban a közlekedési hatóság eljárásáért fizetendő díjat
– az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott, az auditáló szervet megillető díj, valamint a (2) bekezdésben és a 4. §
(1) bekezdésében meghatározott, a vizsgáló állomást megillető díjrész kivételével – az Innovációs és Technológiai
Minisztériumnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlájára kell az eljárás
megkezdése előtt igazoltan, bankszámlák közötti átutalással vagy készpénzben befizetni. A vizsgáló állomást
megillető díjrészt a vizsgáló állomás részére kell megfizetni.”

12. §

Az R2. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló kormányrendelet alapján
engedélyezett szervezet által végzett vizsgálatok esetében az 1. számú melléklet I. fejezet
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a) 3.1.1., 3.6–3.7. pontjában, 4.1–4.2. pontjában, 4.3. pont b) alpontjában, 4.4. pont b) alpontjában, 4.5. pont
b) alpontjában, valamint 4.6–5.9. pontjában meghatározott díjak, továbbá
b) 4.3. pont a) alpontjában, 4.4. pont a) alpontjában és 4.5. pont a) alpontjában meghatározott díjak műszaki és
közlekedésbiztonsági vizsgálatra vonatkozó díjrészeinek 80%-a az Innovációs és Technológiai Minisztériumot, 20%-a
a szervezetet illeti meg.
(1a) Az 1. számú melléklet I. fejezet 4.3. pont a) alpontjában, 4.4. pont a) alpontjában és 4.5. pont a) alpontjában
meghatározott díj műszaki és közlekedésbiztonsági vizsgálatra vonatkozó díjrészének mértéke azonos ugyanezen
pontok b) alpontjában meghatározott díjak mértékével.”
13. §

Az R2.
a)
2. § (3) bekezdésében, 4. § (4) bekezdésében és 5. § (1) és (2) bekezdésében az „a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium” szövegrész helyébe az „az Innovációs és Technológiai Minisztérium” szöveg,
b)
5. § (3) és (4) bekezdésében az „A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe az „Az Innovációs és
Technológiai Minisztérium” szöveg,
c)
2. § (1) bekezdésében az „a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak” szövegrész helyébe az „az Innovációs és
Technológiai Minisztériumnak” szöveg,
d)
4. § (1) bekezdés b) pontjában az „a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot” szövegrész helyébe az „az Innovációs
és Technológiai Minisztériumot” szöveg
lép.

14. §

Az R2. 1. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

6. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának
részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosítása
15. §

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól
szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a továbbiakban: R3.) 10. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Elméleti vizsgára az bocsátható, aki)
„g) a meglévő vezetői engedélyét – figyelembe véve a (3) bekezdésben foglaltakat – (vagy a közlekedési igazgatási
hatóság által kiadott, a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelem adatlapot, annak adatlapon feltüntetett
érvényességi idején belül) a vizsgán bemutatja.”

16. §

Az R3. 11. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki)
„g) a meglévő vezetői engedélyét – figyelembe véve a (6) bekezdésben foglaltakat – (vagy a közlekedési igazgatási
hatóság által kiadott, a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelem adatlapot, annak adatlapon feltüntetett
érvényességi idején belül) a vizsgán bemutatja.”

17. §

Az R3. 14. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Nem kell a (6) bekezdésben megfogalmazott körülményt feltüntetni azon kombinált kategóriára vonatkozó
vizsgaigazoláson, amellyel kapcsolatos vonó járműre a vizsgázónak korlátozás nélküli (mechanikus váltós) vezetői
engedélye van. Nem kell a (6) bekezdésben megfogalmazott körülményt feltüntetni akkor sem, ha a vizsgázó
már rendelkezik kézi sebességváltóval rendelkező jármű vezetésére jogosító engedéllyel a következő kategóriák
legalább egyikében: „B”, „BE”, „C”, „CE”, „C1”, „C1E”, „D”, „DE”, „D1”, „D1E”.”

18. §

Az R3. 17. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közlekedési hatóság kérelemre a szakoktatói tevékenységét engedélyezi és névjegyzékbe veszi)
„a) azt a szakoktatói vagy a 3. melléklet 2.5. pontjában meghatározott képesítéssel rendelkező jelentkezőt, aki
az engedélyezés időpontjában megfelel az (5) bekezdésben és a 18. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában, valamint
a 18. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételeknek;”
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19. §

(1) Az R3. 18. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szakoktatói szaktanfolyami felvételi vizsgára jelentkezés feltételei:)
„bc)„D” kategóriás kiegészítő képzésre jelentkezés esetén legalább két éve érvényes „C” kategóriás és legalább két
éve érvényes „D” kategóriás vezetői engedély,”
(2) Az R3. 18. § (3) bekezdés b) pont be) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szakoktatói szaktanfolyami felvételi vizsgára jelentkezés feltételei:)
„be) Trolibusz kategóriás kiegészítő képzésre jelentkezés esetén legalább két éve érvényes „D” kategóriás és
legalább két éve érvényes „Tr” kategóriás vezetői engedély,”
(3) Az R3. 18. § (3) bekezdése a következő c)–d) ponttal egészül ki:
(A szakoktatói szaktanfolyami felvételi vizsgára jelentkezés feltételei:)
„c) 2. alkalmassági csoportra vonatkozó egészségi alkalmassági kategória megléte,
d) az alapképzésre vagy kiegészítő képzésre jelentkező rendelkezik valamely – közúti járművezető képzésre
vonatkozó érvényes képzési engedéllyel rendelkező – képző szerv által kiadott „Befogadó nyilatkozattal”, amelyben
a képző szerv vállalja a szakoktatói képzésre jelentkező tekintetében a szakoktatóik szaktanfolyam „Hospitálási és
tanítási gyakorlat – HOSP” tantárgyában nevesített követelmények teljesítésére vonatkozó lehetőség biztosítását.”

20. §

Az R3. 23. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szakoktató oktatás, valamint járműkezelési, rutin és forgalmi vizsgáztatás közben köteles magánál tartani)
„a) a vezetői engedélyét (vagy a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott, a vezetői engedély kiállítására irányuló
kérelem adatlapot, annak adatlapon feltüntetett érvényességi idején belül), és a szakoktatói igazolványát, ez utóbbit
köteles jól láthatóan magán viselni,”

21. §

Az R3. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vizsgabiztos vizsgáztatás közben köteles magánál tartani a vezetői engedélyét (vagy a közlekedési igazgatási
hatóság által kiadott, a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelem adatlapot, annak adatlapon feltüntetett
érvényességi idején belül) és a vizsgabiztosi igazolványát, ez utóbbit köteles jól láthatóan magán viselni.”

22. §

Az R3. 33/F. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A nyilvántartásból azonosítható „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” tulajdonosának kérelme alapján
a vizsgaközpont – a (3) bekezdésben meghatározott esetben – az érvényes vezetői engedély (vagy a közlekedési
igazgatási hatóság által kiadott, a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelem adatlap, annak adatlapon feltüntetett
érvényességi idején belül) felmutatása mellett, a nyilvántartásban rögzített adatok felhasználásával a korábban kiadott
„Gépjárművezetői képesítési igazolvány” helyett új „Gépjárművezetői képesítési igazolvány”-t ad ki. A (3) bekezdés
b) pontjában meghatározott esetben a korábban kiadott „Gépjárművezetői képesítési igazolvány”-t bevonja.”

23. §

Az R3. 33/F. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a „Gépjárművezetői képesítési igazolvány”-ba bejegyzett adatok megváltoztak, a nyilvántartásból
azonosítható „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” tulajdonosának a 33/D. § (6) bekezdése alapján benyújtott
kérelmére a vizsgaközpont – az érvényes vezetői engedély (vagy a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott,
a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelem adatlap, annak adatlapon feltüntetett érvényességi idején belül)
és az adatváltozást tanúsító okmány felmutatása mellett – a nyilvántartásban rögzített adatok felhasználásával
a korábban kiadott „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” egyidejű bevonása mellett új „Gépjárművezetői
képesítési igazolvány”-t ad ki.”

24. §

Az R3. 42. §-a a következő l) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„l) a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2020. május 4-i
(EU) 2020/612 bizottsági irányelv Melléklet b) pontjában foglalt rendelkezésnek való megfelelést szolgálja.”

25. §

Az R3. 33/D. § (2) bekezdésében az „A sikeresen vizsgázók részére – érvényes vezetői engedély megléte esetén –
a közlekedési hatóság” szövegrész helyébe az „A sikeres vizsgázók részére – érvényes vezetői engedély megléte
esetén – a vizsgaközpont” szöveg lép.

26. §

Az R3. 5. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
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7. A vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet módosítása
27. §

A vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet (a továbbiakban: R4.)
5/B. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A bejelentés tudomásulvételével egyidejűleg a vasúti igazgatási szerv a bejelentőt és a bejelentett
tevékenységet nyilvántartásba veszi.”

28. §

Az R4. 5/D. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vasúti igazgatási szerv a bejelentő kérelmére a közhiteles nyilvántartásból a vasúti társaságot és
a bejelentett tevékenységet törli. A bejelentő törlés iránti kérelmét a vasúti igazgatási szerv által rendszeresített
formanyomtatványon nyújtja be a vasúti igazgatási szerv részére.”

29. §

Hatályát veszti az R4.
a)
5/B. § (5) bekezdésében az „A bejelentési kérelemhez mellékelni kell az igazgatási szolgáltatási díj
befizetésének igazolását” szövegrész,
b)
8. § (1) bekezdésében az „A kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmezőnek igazolnia kell, hogy a külön
jogszabályban előírt igazgatás-szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.” szövegrész,
c)
9. § (9) bekezdése.

8. A vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló
9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet módosítása
30. §

A vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 9/2008. (VI. 30.)
KHEM rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vasúti igazgatási szerv kérelemre indult eljárásáért a kérelmező a mellékletben meghatározott igazgatási
szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) fizet. Ha a kérelem a mellékletben megjelölt eljárások közül többet is érint,
valamennyi díjtételt meg kell fizetni.”

31. §

Az R5. 1. § (2) bekezdésében az „a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe az „az Innovációs és
Technológiai Minisztérium” szöveg lép.

32. §

Hatályát veszti az R5.
a)
1. § (3) bekezdése,
b)
1. § (5) bekezdése.

9. A léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati
engedélyéről és képzéséről szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet módosítása
33. §

A léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és
képzéséről szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet 4. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

10. A polgári repülés hajózó személyzete egyes tagjainak repülési idejéről szóló
44/2009. (IX. 4.) KHEM rendelet módosítása
34. §

A polgári repülés hajózó személyzete egyes tagjainak repülési idejéről szóló 44/2009. (IX. 4.) KHEM rendelet
(a továbbiakban: R6.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet hatálya azon Magyarországon székhellyel rendelkező üzembentartókra terjed ki, amelyek olyan
célból tartanak üzemben légijárművet, melyekre nézve a 965/2012/EU bizottsági rendelet 8. cikke szerint a repülési
idő korlátozások vonatkozásában az adott tagállam nemzeti joga alkalmazandó.”

35. §

Az R6. 5. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) E rendelet a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási
eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló,
2012. október 5-i 965/2012/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
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11. Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos
bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és
a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet módosítása
36. §

Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással
összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának
rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet (a továbbiakban: R7.) 3. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti
közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon
átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás alapján a határozatok határokon átnyúló
végrehajtásából származó pénzösszeget az 1. melléklet 4. pont 17. sorában meghatározott számlára kell megfizetni.”

37. §

Az R7. 8/A. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (5)–(7) bekezdéssel
egészül ki:
„(2) A gépjárművezető távollétében kiszabott közigazgatási bírságról – a helyszíni intézkedéssel egyidejűleg –
a gépjármű szélvédőjére, annak hiányában a gépjárműre egyéb, jól látható helyen értesítést kell elhelyezni.
(3) A (2) bekezdés szerinti értesítés tartalmazza:
a) az eljáró hatóság megnevezését, székhelyét és telefonszámát,
b) a helyszíni intézkedés időpontját, helyét és a gépjármű rendszámát,
c) a helyszíni intézkedés jogalapjának megjelölését,
d) tájékoztatást a gépjárművezető távollétében kiszabott bírság tényéről, mértékéről,
e) a helyszíni intézkedést foganatosító személy azonosító számát és aláírását.
(4) Az értesítés gépjárművön történő elhelyezésének tényét képfelvétellel kell dokumentálni.
(5) Az üzembentartó címére a gépjárművezető távollétében kiszabott közigazgatási bírságról a 4. melléklet szerinti
tartalommal írásbeli tájékoztatást kell küldeni a csekkszelvénnyel együtt.
(6) Ha a gépjármű üzembentartója a közigazgatási bírságot az (5) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételétől
számított 30 napon belül nem fizeti meg, vagy a közigazgatási bírság kiszabását bármely okból vitatja,
a közigazgatási bírság alkalmazására jogosult szerv az 5. melléklet szerinti tartalommal kezdeményezi az elkövetés
helye szerint illetékes rendőrkapitányságnál a közigazgatási eljárás megindítását. A kezdeményezéshez csatolni kell
a (4) bekezdés alapján rögzített képfelvételt, valamint a rendelkezésre álló egyéb bizonyítási eszközöket.
(7) Kizárólag technikai eszközzel rögzített jogsértés esetén a gépjárművezető távollétében kiszabható közigazgatási
bírság alkalmazásának nincs helye.”

38. §

39. §

(1) Az R7. 4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(2) Az R7. 1. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
Hatályát veszti az R7. 8/A. § (1) bekezdésében az „és a 4. melléklet szerinti tartalmú tájékoztatót a csekkszelvénnyel
együtt a gépjármű üzemben tartó címére kell megküldeni” szövegrész.

12. A víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet módosítása
40. §

A víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet 1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

13. A kereskedelmi repülőtér légijármű által történő igénybevételéért fizetendő díj megállapításának
elveiről és módszereiről szóló 61/2011. (XI. 25.) NFM rendelet módosítása
41. §

A kereskedelmi repülőtér légijármű által történő igénybevételéért fizetendő díj megállapításának elveiről és
módszereiről szóló 61/2011. (XI. 25.) NFM rendelet 18. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A repülőtér üzemben tartója 2020. II–IV. negyedév vonatkozásában mentesül a 18. § (1) bekezdése szerinti
fogyasztói elégedettség felmérés elvégzésnek kötelezettsége alól.”
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14. A légijárművek és légijármű komponensek karbantartásának személyi jogosításairól és képzési
követelményeiről szóló 13/2012. (III. 6.) NFM rendelet módosítása
42. §

A légijárművek és légijármű komponensek karbantartásának személyi jogosításairól és képzési követelményeiről
szóló 13/2012. (III. 6.) NFM rendelet (a továbbiakban: R8.) 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya)
„b) az 1321/2014/EU bizottsági rendelet által nemzeti hatáskörbe utalt légijármű komponensek üzemképesség
tanúsításához szükséges személyi jogosításokra, azok megszerzésére, az ezekkel kapcsolatos képzésre,
vizsgáztatásra, valamint az ezen képzések és vizsgák engedélyezésének feltételeire terjed ki.”

43. §

Az R8. 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) bekezdéstől eltérően az 1321/2014/EU bizottsági rendelet szerint kiadott szakszolgálati engedély és
a kapcsolódó jogosítások engedélyese jogosult az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1139 rendelete hatálya
alá nem tartozó repülőgépen, helikopteren, vitorlázó repülőgépen, segédmotoros vitorlázó repülőgépen, ballonon
és léghajón a szakszolgálati engedély és jogosítás által biztosított jogosultságoknak megfelelő tevékenységet
végezni.”

44. §

Az R8. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet
a) a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági
Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv
módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-ei (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi
rendelet,
b) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának
biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló,
2003. november 20-i 2042/2003/EK bizottsági rendelet,
c) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának
biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló
2042/2003/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. október 27-i 1056/2008/EK bizottsági rendelet,
d) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának
biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló,
2014. november 26-i 1321/2014/EU bizottsági rendelet,
e) az 1321/2014/EU rendeletnek bizonyos kategóriájú légijármű-karbantartási engedélyek bevezetése, külső
beszállítóktól származó alkatrészek elfogadási eljárásának módosítása, valamint a karbantartási képzéssel
foglalkozó szervezetek jogosultságainak módosítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. augusztus 14-i
(EU) 2018/1142 bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

45. §

Az R8.
a)
3. § (1) bekezdésében az „a 2042/2003/EK bizottsági rendelet III. Melléklete (a továbbiakban: Part-66)”
szövegrész helyébe az „a 1321/2014/EU bizottsági rendelet” szöveg,
b)
17. § (1) bekezdés b) pontjában, 21. § (2) bekezdésében és 23. § (1) és (3) bekezdésében
a „2042/2003/EK bizottsági rendelet” szövegrész helyébe az „1321/2014/EU rendelet” szöveg,
c)
26. § (1) bekezdésében a „2042/2003/EK bizottsági rendelet IV. Melléklet 147.A.100. pontjában” szövegrész
helyébe az „1321/2014/EU bizottsági rendelet IV. mellékletében” szöveg, a „2042/2003/EK rendelet
IV. Melléklet 147.A.115. pontjában” szövegrész helyébe az „1321/2014/EU rendelet IV. mellékletében” szöveg
lép.
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15. A Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Minőségbiztosítási Programról szóló
22/2013. (V. 16.) NFM rendelet módosítása
46. §

A Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Minőségbiztosítási Programról szóló 22/2013. (V. 16.) NFM rendelet
(a továbbiakban: R9.) a következő 6. §-sal egészül ki:
„6. § A légiközlekedési hatóság az éves monitoring terv szerint végrehajtja a minőségbiztosítási ellenőrzéseket.
Az ellenőrzésekbe a légiközlekedés védelemben együttműködő hatóságok auditori képzettséggel rendelkező tagjai
bevonhatók. A légiközlekedési hatóság szervezi és hajtja végre a monitoring tevékenységeket. Az együttműködő
hatóságok auditori képzettséggel rendelkező tagjai is betölthetnek vezető védelmi ellenőri feladatokat.
Az ellenőrzéseken a légiközlekedési hatóság döntése alapján további megfigyelők is részt vehetnek.”

47. §

Az R9. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A légiközlekedési hatóság által vezetett légiközlekedési vagy a légiközlekedéssel összefüggő tevékenységre
kiadott engedélyek nyilvántartása alapján kerül sor a külső éves minőségbiztosítási ellenőrzési program
összeállítására. A külső éves minőségbiztosítási ellenőrzési programban jelölni kell azokat a minőségbiztosítási
ellenőrzéseket, amelyeket előre be nem jelentetten terveznek végrehajtani. Az előre be nem jelentett
minőségbiztosítási ellenőrzés aránya legalább 80%.

48. §

Az R9. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„33. § (1) A légiközlekedési hatóság által a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló
kormányrendeletben foglaltak szerint jóváhagyott belső minőségbiztosítási program alapján a védelmi tiszt feladata
a belső minőségbiztosítási ellenőrzés végrehajtásának megszervezése. A védelmi tiszt monitoring tevékenységének
bizonyos részeit átadhatja a szervezeten belüli dolgozónak vagy az erre a célra létrehozott önálló szervezeti
egységnek. A védelmi tiszt minden év december 31-ig elkészíti a következő évre vonatkozó minőségbiztosítási
ellenőrzési tervet, amelyben meghatározza a minőségbiztosítási tevékenységgel ellenőrizendő területeket,
a minőségbiztosítási ellenőrző tevékenység hozzávetőleges időpontját és azok gyakoriságát.
(2) A belső minőségbiztosítási tevékenység kiadható az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet Melléklete
11.2.5. pontja szerinti képzéssel és védelmi háttérellenőrzéssel rendelkező harmadik félnek. A légiközlekedés
védelmében érintett szervezet ellenőrizheti az alvállalkozó légiközlekedés védelmi tevékenységét, amennyiben
alvállalkozásba adott ki bizonyos területeket.
(3) A védelmi tiszt felelős azért, hogy évente legalább egyszer átfogó belső légiközlekedés védelmi
minőségbiztosítási felülvizsgálatra kerüljön sor. A védelmi tiszt a belső minőségbiztosítási programban
meghatározott időközönként részterületeket köteles ellenőrizni a minőség szintjének megtartása, javítása
érdekében, amelyet gyakorisági táblázat formájában rögzíteni kell a minőségbiztosítási programban. A belső
minőségbiztosítási tevékenység során tapasztaltakról az érintett szervezeti egység, valamint a szervezet vezetőjének
részére jelentést kell készíteni. A hiányosságok kijavítása érdekében a hiányosságokban érintett terület vezetőjének
meg kell tenni a szükséges javító intézkedéseket.
(4) A védelmi tiszt köteles legalább a következő ellenőrzési fajtákat alkalmazni a monitoring tevékenysége során:
a) audit,
b) ellenőrzés és
c) teszt.
(5) A tesztelési folyamatokat a biztonsági előírások betartásának figyelembevételével tesztprotokoll formájában
a minőségbiztosítási programban részletezni kell. A nemzeti légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási
programban található eljárási útmutatók irányadók a belső ellenőrzésnél. A végrehajtott belső minőségbiztosítási
tevékenységről szóló dokumentációt más iratoktól elkülönítetten kell kezelni, és a légiközlekedési hatóság
felhívására be kell azt mutatni.
(6) A belső minőségbiztosítási ellenőrző tevékenységet az e rendeletben meghatározottak szerint a belső
minőségbiztosítási tevékenység sajátosságainak megfelelően kell végrehajtani.
(7) A belső minőségbiztosítási program legalább a következő elemeket tartalmazza:
1. jogszabályi előírások,
2. program célja, tartalma,
3. felelősségi körök,
4. védelmi tiszt feladatai és jogai a minőségbiztosítással kapcsolatban,
5. monitoring tevékenységek részletezése,
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6. tervezés (az ellenőrizendő területek meghatározása, gyakorisága),
7. végrehajtás,
8. hiányosságok kijavítása, intézkedések,
9. jelentések.”
49. §

Az R9. 1. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

16. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt
Szabályzat belföldi alkalmazásáról szóló 26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet módosítása
50. §

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi
alkalmazásáról szóló 26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet 1. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

17. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók vizsgáztatásával
összefüggő díjakról szóló 46/2019. (XII. 20.) ITM rendelet módosítása
51. §

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók vizsgáztatásával összefüggő
díjakról szóló 46/2019. (XII. 20.) ITM rendelet 3. §-ában a „2020. június 30. napjáig jogosult” szövegrész helyébe
a „2020. december 31. napjáig jogosult” szöveg lép.

18. Záró rendelkezések
52. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
(2) A 10. §, a 14. § és az 5. melléklet a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.

53. §

Ez a rendelet a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló,
2020. május 4-i (EU) 2020/612 bizottsági irányelv Melléklet b) pontjának való megfelelést szolgálja.

54. §

Ezen rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK irányelv rendelkezéseinek való
megfelelést szolgálja.

55. §

E rendelet
a)
a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyekre és tanúsítványokra vonatkozó formai követelményeknek
és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő
meghatározásáról, a 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról és a 805/2011/EU bizottsági
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. február 20-i (EU) 2015/340 bizottsági rendelet,
b)
a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának
biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló,
2014. november 26-i 1321/2014/EU bizottsági rendelet,
c)
a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések
meghatározásáról szóló, 2015. november 5-i (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet,
d)
a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak
a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló, 2012. október
5-i 965/2012/EU bizottsági rendelet,
e)
a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági
Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv
módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és
a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-ei (EU) 2018/1139 európai
parlamenti és tanácsi rendelet,
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f)

az 1321/2014/EU rendeletnek bizonyos kategóriájú légijármű-karbantartási engedélyek bevezetése,
külső beszállítóktól származó alkatrészek elfogadási eljárásának módosítása, valamint a karbantartási
képzéssel foglalkozó szervezetek jogosultságainak módosítása tekintetében történő módosításáról szóló,
2018. augusztus 14-i (EU) 2018/1142 bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Dr. Palkovics László s. k.,
innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelethez
Az R1. 1. számú melléklet III. Fejezet 1. pontjában a „sikeres vizsgázók részére a hajózási hatóság” szövegrész helyébe
a „sikeres vizsgázók részére a vizsgaközpont” szöveg lép.

2. melléklet a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelethez
1. Az R1. 2. számú melléklet A Rész III. fejezet 13. pont f ) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Vonalvizsga)
„f ) más EGT állam vagy Duna bizottsági állam hatóságánál tett vonalvizsga alapján szerezett bizonyítványt a hajózási
hatóság – a területileg illetékes hajózási hatóság által kibocsátott bizonyítvány vagy igazolás alapján – kérelemre
honosítja.”
2. Az R1. 2. számú melléklet
a)
A Rész II. fejezet 1., 2., 3., 4. pont d) alpontjában, 5. pontjában az „illetékes hatóságok” szövegrész helyébe
az „illetékes hatóságok vagy hatályos jogszabályok” szöveg,
b)
A Rész II. fejezet 2. pontjában, 3. pontjában, a III. fejezet 13. pont e) alpontjában a „hajózási hatóság”
szövegrész helyébe az „a vizsgaközpont” szöveg,
c)
A Rész III. fejezet 21. pontjában „a hajózási hatóság illetékes szerve állítja ki” szövegrész helyébe
az „a vizsgaközpont állítja ki” szöveg,
d)
B Rész III. fejezet 5. pontjában a „hatóság” szövegrész helyébe az „a vizsgaközpont” szöveg
lép.

3. melléklet a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelethez
Az R1. 3. számú melléklet I. rész (A HIVATÁSOS TENGERÉSZ SZOLGÁLAT ALAPKÖVETELMÉNYEI) 5. és 9. pontjában
a „hajózási hatóság” szövegrész helyébe a „vizsgaközpont” szöveg lép.

4. melléklet a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelethez
„6. számú melléklet a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelethez
1. Hivatásos belvízi hajózási képesítések
1.1. Bizonyítvány hajós képesítésről
A bizonyítvány adattartalma a bizonyítvány előoldalán magyar, német és angol nyelven
Magyarország / Ungarn / Hungary
BIZONYÍTVÁNY HAJÓS KÉPESÍTÉSRŐL / BEFÄHIGUNGSZEUGNISS ÜBER SCHIFFERPATENT / CERTIFICATE OF
BOATMAN QUALIFICATION
A bizonyítvány adattartalma (1. oldal)
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Név / Name / Name:
Születési idő / Geboren am / Date of birth
Születési hely / Geburtsort / Place of birth:
Anyja neve / Name der Mutter / Mother’s name:
Képesítés megnevezése:
Kelt / Datum / Date:
Bélyegző / Stemple / Seal:
Kiállító szervezet / Ausstellungsorganisation / issuing organization:
Hivatalos bejegyzések / Ofizielle Eintragungen / Official remarks:
Fénykép / photo / Lichtbild:
Tulajdonos aláírása / Unterschrift des Inhabers / Signature of the holder
Korlátozások / Beschränkugen / Limitations
1.2.

Belvízi hajózási rádiótelefon kezelő bizonyítvány
A bizonyítvány adattartalma
Magyarország / Ungarn / Hungary
BELVÍZI HAJÓZÁSI RÁDIÓTELEFON KEZELŐ BIZONYÍTVÁNY / SPRECHFUNKZERTIFIKAT FÜR DEN
BINNENSCHIFFARTSFUNKIDIENST / RADIOTELEPHONE OPERATOR’S CERTIFICATE FOR THE RADIO SERVICE IN
INLAND NAVIGIATON
Kiállító szervezet / Ausstellungsorganisation / issuingorganization:
Belvízi hajózási rádiótelefon kezelő bizonyítvány (előoldal)
Szám / Nummer:
Név / Name / Name:
Születési idő / Geboren am / Date of birth
Születési hely / Geburtsort / Place of birth:
Fénykép / Photo / Lichtbild:
Tulajdonos aláírása / Unterschrift des Inhabers:
Korlátozás / Beschränkung:
A kiállítás helye, kelte / Ort und Datum:
Bélyegző / Stempel
Aláírás / Unterschrift
Név / Name
Hivatalos bejegyzések / Offizielle Eintragungen
A kiállító szervezet tanúsítja, hogy nevezett a Nemzetközi Rádiószabályzat 47. Cikkével összhangban
rendelkezik a rádióteleon berendezések kezeléséhez szükséges ismeretekkel. / Ausstellungsorganisation
bezeugt hiermit, dass die benannte Person im Besitze der Kentnisse für das Bedienen der
Sprechfunkanlagens laut des Artikels 47 der Internationalen Vollzugordnung Funk ist.
Belvízi hajózási rádiótelefon kezelő bizonyítvány (hátoldal)

1.3.

Vonalvizsga bizonyítvány (előoldal)
Vonalvizsga bizonyítvány
A bizonyítvány adattartalma
Magyarország / Ungarn / Hungary
Vonalvizsga bizonyítvány / Streckenzeugnis
Nr…..szám
Ez a vonalvizsga bizonyítvány kizárólag a ……napján kiállított ………számú névre szóló hajós képesítő
bizonyítvánnyal együtt érvényes / Dieses Streckenzeugnis gilt nur in Verbindung mit dem auf den gleichen
Namen lauetenden Schifferpatent Vom… Nr…
Vonalvizsga bizonyítvány (hátoldal)
Családi és utónév / Familien – und Vorname
Születési idő / geboren am
Születési hely / Geboren in
A tulajdonos fényképe / Lichtbild des Inhabers
A kiállítás helye / Ort der Ausstellung
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jogosult hajót vezetni az alábbi folyamszakaszokon a … fkm és … fkm között a folyón / erhalt die Erlaubnis
zur Fahrt auf der Streck vo… km bis … km am Fluss
Kiállítás kelte / Datum der Ausstellung
Aláírás / Unterschrift
A tulajdonos aláírása / Unterschrift des Inhabers
1.4.

„A” kategóriájú belvízi hajóvezetői bizonyítvány
Első oldal
Belvízi hajóvezetői bizonyítvány / Schifferpatent für die Binnenschifffahrt / certificat de conduite de bateau
de navigation interieure
Kiállító szervezet
Hátoldal
Hajóvezetői bizonyítvány belvízi áru- és személyszállításra / Schifferpatent für den Binnenschiffsgüter
– und – Personenverkehr / certificat de conduite de bateau de navigation interieure pour le transport de
marchandises et de personnes
1.
A tulajdonos családi neve / Name des Inhabers / Nom du titulaire
2.
Utóneve / Vorname / Prenom
3.
Születési idő és hely / Geburstdatum und ort / Dateetlieu de nasissance
4.
A bizonyítvány kiállításának kelte / Ausstellungsdatum des Patents – Date de L’issiue de certificate
5.
A kiállítás sorszáma – Ausstellungsnummer- Numero de delivrance
6.
A tulajdonos fényképe – Lichtbild des Inhabers – Photographie du titulaire
7.
A tulajdonos aláírása – Unterschrifts des Inhabers, Signature du titualire
8.
Minden víziút a Rajna kivételével – Alle Wasserstrasse auser dem Rhein – Toutes les voies d’ eau sauf
le Rhin
9.
R (Radar) – a hajó kategóriája, hordképessége (tonna, KW, utasszám – Klasse und Tragfähigkeit des
Shiffes für die das Patent gilt – Categorie et capacite de bateau exlusive
10.
Érvényességi ideje – Verfalldatum – Date d ’expiration
11.
Megjegyzések – Vermek(e) – Mention (s)
Einschränkungen – Restrictions

1.5.

„B” Kategóriájú belvízi hajóvezetői bizonyítvány
Első oldal
Belvízi hajóvezetői bizonyítvány / Schifferpatent für die Binnenschifffahrt / certificat de conduite de bateau
de navigation interieure
Kiállító szervezet
Hátoldal
Hajóvezetői bizonyítvány belvízi áru- és személyszállításra / Schifferpatent für den Binnenschiffsgüter
– und – Personenverkehr / certificat de conduite de bateau de navigation interieure pour le transport de
marchandises et de personnes
1.
A tulajdonos családi neve / Name des Inhabers / Nom du titulaire
2.
Utóneve / Vorname / Prenom
3.
Születési idő és hely / Geburstdatum und ort / Date et lieu de naissance
4.
A bizonyítvány kiállításának kelte / Ausstellungsdatum des Patents – Date de L’issiue de certificate
5.
A kiállítás sorszáma – Ausstellungsnummer – Numero de délivrance
6.
A tulajdonos fényképe – Lichtbild des Inhabers – Photographie du titulaire
7.
A tulajdonos aláírása – Unterschrift des Inhabers, Signature du titualire
8.
Minden víziút a Rajna kivételével – Alle Wasserstrasse auser dem Rhein – Toutes les voies d’ eau sauf
le Rhin
9.
R (Radar) – a hajó kategóriája, hordképessége (tonna, KW, utasszám – Klasse und Tragfähigkeit des
Shiffes für die das Patent gilt – Categorie et capacite de bateau exlusive
10.
Érvényességi ideje – Verfalldatum – Dated ’expiration
11.
Megjegyzések – Vermerk(e) – Mention(s)
Einschränkungen – Restrictions
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1.6.

Személyhajózási szakértői bizonyítvány
(4. oldal és 1. oldal)
Magyarország / Ungarn / Hongrie
Személyhajózási szakértői bizonyítvány / Bescheinigung Sachkundiger Für Fahrgastschiffahrt / Certificat
expert en Navigation a passagers N…. sz.
Érvényes / Gültig bis / valable jusqu’au
A meghosszabbítás helye és ideje / Ort und Datum der Verlängerung / Lieu et date de prolongation
Érvényes / Gültig bis / valable jusqu’au
Érvényes / Gültig bis / valable jusqu’au
Érvényes / Gültig bis / valable jusqu’au
Érvényes / Gültig bis / valable jusqu’au
(3. oldal és 2. oldal)
Herr / Frau … úr / Úrnő
Monsieur / Madame (családi és utónév)
született …. / Geboren am in / né(e) le
rendelkezik az utasokkal összefüggő biztonsági intézkedésekre vonatkozó speciális szakismeretekkel /
verfügt über besondere Fachkunde über Sicherheitsmassnahmen für Fahrgäste / Posséde les connaissances
speciaux relativ aux measures
Ez a bizonyítvány érvényes / Diese Bescheininung ist gültig bis / Certificat valable jusqu’au ig
Kiállítás helye és kelte / Ort und Datum der Ausstellung / Lieu et date de la délivrance
Tulajdonos fényképe (35*45 mm)
A tulajdonos aláírása / Eigenhandige Unterschrift / Signature du titulaire)
Kiállító szervezet, aláírás

1.7.

Elsősegélynyújtó bizonyítvány
(4. oldal és 1. oldal)
Magyarország / Ungarn / Hongrie
Személyhajózási elősegélynyújtó bizonyítvány / Bescheinigung Ersthelfer in der Fahrgastschiffahrt / certificat
de secouriste en navigation a passagers
Érvényes / Gültig bis / valable jusqu’au
A meghosszabbítás helye és ideje / Ort und Datum der Verlangerung / Lieu et date de prolongation
Érvényes / Gültig bis / valable jusqu’au
Érvényes / Gültig bis / valable jusqu’au
Érvényes / Gültig bis / valable jusqu’au
Érvényes / Gültig bis / valable jusqu’au
(3. oldal és 2. oldal)
Herr / Frau … úr / Úrnő
Monsieur / Madame (családi és utónév)
született …. / Geboren am in / né(e) le
rendelkezik az utasokkal összefüggő biztonsági intézkedésekre vonatkozó speciális szakismeretekkel /
verfügt über besondere Fachkunde über Sicherheitsmassnahmen für Fahrgäste / Posséde les connaissances
speciaux relativ aux measures
Ez a bizonyítvány érvényes / Diese Bescheinigung ist gültig bis / Certificat valable jusqu’au ig
Kiállítás helye és kelte / Ort und Datum der Ausstellung / Lieu et date de la délivrance
Tulajdonos fényképe (35*45 mm)
A tulajdonos aláírása / Eigenhandige Unterschrift / Signature du titulaire)
Kiállító szervezet, aláírás

1.8.

Légzőkészülék-kezelő bizonyítvány
(4. oldal és 1. oldal)
Magyarország / Ungarn / Hongrie
Személyhajózási légzőkészülék-kezelő bizonyítvány / Bescheinigung Atemschutzgerateträger in der
Fahrgastchifffahrt / certificat de porteur d’appareil respiratoire en navigation a passagers
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Érvényes / Gültig bis / valable jusqu’au
A meghosszabbítás helye és ideje / Ort und Datum der Verlängerung / Lieu et date de prolongation
Érvényes / Gültig bis / valable jusqu’au
Érvényes / Gültig bis / valable jusqu’au
Érvényes / Gültig bis / valable jusqu’au
Érvényes / Gültig bis / valable jusqu’au
(3.oldal és 2. oldal)
Herr / Frau … úr / Úrnő
Monsieur / Madame (családi és utónév)
született …. / Geboren am in / né(-e) le
rendelkezik az utasokkal összefüggő biztonsági intézkedésekre vonatkozó speciális szakismeretekkel /
verfügt über besondere Fachkunde über Sicherheitsmassnahmen für Fahrgäste / Posséde les connaissances
speciaux relativ aux measures
Ez a bizonyítvány érvényes / Diese Bescheinigung ist gültig bis / Certificat valable jusqu’au ig
Kiállítás helye és kelte / Ort und Datum der Ausstellung / Lieu et date de la délivrance
Tulajdonos fényképe (35*45 mm)
A tulajdonos aláírása / Eigenhandige Unterschrift Signature du titulaire)
Kiállító szervezet, aláírás
2. Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény alapján kiállított bizonyítvány
2.1. Hajószakács tengeri hajón bizonyítvány
A bizonyítvány adattartalma a bizonyítvány előoldalán magyar és angol nyelven:
HAJÓSZAKÁCS TENGERI HAJÓN BIZONYÍTVÁNY MARINE COOK CERTIFICATE
MAGYARORSZÁG / HUNGARY
Kiállító szervezet
A bizonyítvány adattartalma a bizonyítvány hátoldalán:
Szám / No of certificate:
Név / Name:
Születési hely és idő / Place and date of birth:
Állampolgárság / Citizenship:
magyar / Hungarian
fénykép
a tulajdonos aláírása / signature of holder
Képesítés / Qualification:
A bizonyítvány tulajdonosa az MLC 2006 követelményeinek megfelelően képzett a hajószakács tengeri hajón
feladat ellátására / Holder has been duly trained in accordancewith MLC 2006 and may perform duties as
a cook on seagoing vessel
Szolgálat, melyet elláthat / To carry on duty as:
Hajószakács tengeri hajón / Marine cook on seagoing vessel
A kiállítás helye / Place and date of issue
Aláírás / signature
ph / seal
név / name
3. Kedvtelési célú képesítések
3.1. Nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány (ID-1, kártya)
A bizonyítvány adattartalma a kártya előoldalán:
Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven, a következők:
NEMZETKÖZI KEDVTELÉSI CÉLÚ HAJÓVEZETŐI BIZONYÍTVÁNY
INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT
MAGYARORSZÁG-HU /
HUNGARY
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

(Családi név helye)
(Utónév helye)
(Születési idő és hely)
(Kiállítás keltezésének helye)
(A bizonyítvány számának a helye)
(Tulajdonos fényképének helye)
(Tulajdonos aláírásának helye)
(Tulajdonos állampolgárságának helye)
(Érvényességi terület és hajótípus helye)
(Hajóra vonatkozó méretkorlátozás helye)
(Érvényességi idő helye)
(Kiállító szervezet megnevezésének helye)
(Felhatalmazás helye)
(Feltételek helye)

A bizonyítvány adattartalma a kártya hátoldalán:
NEMZETKÖZI KEDVTELÉSI CÉLÚ HAJÓVEZETŐI BIZONYÍTVÁNY
(Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság Belvízi Közlekedési Munkacsoportjának 40. számú határozata)
INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT
(Resolution No. 40 of the UNECE Working Party on Inland Water Transport)
Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven a következők:
1.
A tulajdonos családi neve – Surname of the holder
2.
A tulajdonos utóneve(i) – Other name(s) of the holder
3.
Születési idő és hely – Date and place of birth
4.
Kiállítás kelte – Date of issue
5.
A bizonyítvány száma – Number of the certificate
6.
A tulajdonos fényképe – Photograph of the holder
7.
A tulajdonos aláírása – Signature of the holder
8.
A tulajdonos állampolgársága – Nationality of the holder
9.
Érvényes: I (belvizekre), C (parti tengerre), M (géphajóra), S (vitorlás hajóra) – Valid for: I (Inland
Waterways), C (Coastal Waters), M (Motorized craft), S (Sailing craft)
10.
Kedvtelési célú hajóra legfeljebb (hossz, vízkiszorítás, teljesítmény) – Pleasurecraft not exceeding
(lenght, deadweight, power)
11.
Érvényességi idő – Date of Expiry
12.
Kiállította – Issued
13.
Felhatalmazás – Authorized by
14.
Feltételek – Conditions
3.2.

Kedvtelési célú GMDSS kezelői bizonyítvány (ID-1, kártya)
A bizonyítvány adattartalma a kártya előoldalán:
Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven a következők:
Magyarország / Hungary
GMDSS OPERATOR
for pleasurecraft
KEDVTELÉSI CÉLÚ
GMDSS KEZELŐI BIZONYÍTVÁNY
LONG RANGE CERTIFICATE
Szám / No of certificate:
(A bizonyítvány számának a helye)
Családi név és utónév / Surname and other name(s):
(Családi név és utónév helye)
Tulajdonos aláírása / Signature of holder:
(Tulajdonos aláírásának helye)
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Születési hely és idő / Place and date of birth:
(Születési hely és idő helye)
Állampolgárság / Nationality:
(Állampolgárság helye)
A kiállítás helye és ideje / Place and date of issue:
(A kiállítás keltezésének a helye)
(A tulajdonos fényképének a helye)
A bizonyítvány adattartalma a kártya hátoldalán:
A kiállító szervezet tanúsítja, hogy nevezett az ITU 343 számú határozatával és CEPT szabályaival
összhangban rendelkezik a kedvtelési nem SOLAS hajókon levő GMDSS berendezések működtetéséhez
szükséges ismeretekkel.
The issuing organization hereby certifies that the certificate’s holder possesses the necessary knowledge
to operate GMDSS radiocommunication equipment in accordance with Resolution 343 of ITU and CEPT
Regulations on non SOLAS vessels.
Kiállította / Issued by:
(A kiállító szervezet magyar és angol nyelvű megnevezésének helye)
Korlátozás / Limitation:
Nincs / None
Képesítés / Qualification:
Kedvtelési célú GMDSS kezelő (LRC) / GMDSS operator for pleasurecraft (LRC)
3.3.

Kedvtelési célú korlátozott GMDSS kezelői bizonyítvány (ID-1, kártya)
A bizonyítvány adattartalma a kártya előoldalán:
Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven, a következők:
Magyarország / Hungary
GMDSS OPERATOR
for pleasurecraft
KEDVTELÉSI CÉLÚ
GMDSS KEZELŐI BIZONYÍTVÁNY
KORLÁTOZOTT
LONG RANGE CERTIFICATE
Szám / No of certificate:
(A bizonyítvány számának a helye)
Családi név és utónév / Surname and other name(s):
(Családi név és utónév helye)
Tulajdonos aláírása / Signature of holder:
(Tulajdonos aláírásának helye)
Születési hely és idő / Place and date of birth:
(Születési hely és idő helye)
Állampolgárság / Nationality:
(Állampolgárság helye)
A kiállítás helye és ideje / Place and date of issue:
(A kiállítás keltezésének a helye)
(A tulajdonos fényképének a helye)
A bizonyítvány adattartalma a kártya hátoldalán:
A kiállító szervezet tanúsítja, hogy nevezett az ITU 343 számú határozatával és CEPT szabályaival
összhangban rendelkezik a kedvtelési nem SOLAS hajókon levő GMDSS berendezések működtetéséhez
szükséges ismeretekkel.
The issuing organization hereby certifies that the certificate’s holder possesses the necessary knowledge
to operate GMDSS radiocommunication equipment in accordance with Resolution 343 of ITU and CEPT
Regulations on non SOLAS vessels.
Kiállította / Issued by:
(A kiállító szervezet magyar és angol nyelvű megnevezésének helye)
Korlátozás / Limitation:
A1-es tengeri körzetben / In sea area A1
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Képesítés / Qualification:
Kedvtelési célú korlátozott GMDSS kezelő (SRC) / GMDSS operator for pleasurecraft (SRC)
3.4.

Kedvtelési célú radar kezelői bizonyítvány (ID-1, kártya)
A bizonyítvány adattartalma a kártya előoldalán:
Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven, a következők:
Magyarország / Hungary
RADAR OBSERVER
for pleasurecraft
KEDVTELÉSI CÉLÚ
RADARKEZELŐI BIZONYÍTVÁNY
Szám / No of certificate:
(A bizonyítvány számának a helye)
Családi név és utónév / Surname and other name(s):
(Családi név és utónév helye)
Tulajdonos aláírása / Signature of holder:
(Tulajdonos aláírásának helye)
Születési hely és idő / Place and date of birth:
(Születési hely és idő helye)
Állampolgárság / Nationality:
(Állampolgárság helye)
A kiállítás helye és ideje / Place and date of issue:
(A kiállítás keltezésének a helye)
(A tulajdonos fényképének a helye)
A bizonyítvány adattartalma a kártya hátoldalán:
Kiállítva a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet alapján.
Issuedaccordingto 15/2001. (IV. 27.) KöViM ministerial decree.
Kiállította / Issued by:
(A kiállító szervezet magyar és angol nyelvű megnevezésének helye)
Érvényes / Valid for:
Tengeri vízterületekre / Seawaters
A tengeri kedvtelési célú hajókra felszerelt radarberendezés kezelésére jogosít.
Holder entitled to operate radar on pleasurecraft.

3.5.

Tengeri kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány (ID-1, kártya)
A bizonyítvány adattartalma a kártya előoldalán:
Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven, a következők:
TENGERI KEDVTELÉSI CÉLÚ HAJÓVEZETŐI BIZONYÍTVÁNY
CERTIFICATE FOR YACHTMASTERS OF PLEASURE CRAFT ON SEA
MAGYARORSZÁG – HU /
HUNGARY
1.
(Családi név helye)
2.
(Utónév helye)
3.
(Születési idő és hely)
4.
(Kiállítás keltezésének helye)
5.
(A bizonyítvány számának a helye)
6.
(Tulajdonos fényképének helye)
7.
(Tulajdonos aláírásának helye)
8.
(Tulajdonos állampolgárságának helye)
9.
(Érvényességi terület és hajótípus helye)
10.
(Hajóra vonatkozó méretkorlátozás helye)
11.
(Érvényességi idő helye)
12.
(Kiállító szervezet megnevezésének helye)
13.
(Feltételek helye)
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A bizonyítvány adattartalma a kártya hátoldalán:
TENGERI KEDVTELÉSI CÉLÚ HAJÓVEZETŐI BIZONYÍTVÁNY
CERTIFICATE FOR YACHTMASTERS OF PLEASURE CRAFT ON SEA
Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven a következők:
1.
A tulajdonos családi neve – Surname of the holder
2.
A tulajdonos utóneve(i) – Othername(s) of the holder
3.
Születési idő és hely – Date and place of birth
4.
Kiállítás kelte – Date of issue
5.
A bizonyítvány száma – Number of the certificate
6.
A tulajdonos fényképe – Photograph of the holder
7.
A tulajdonos aláírása – Signature of the holder
8.
A tulajdonos állampolgársága – Nationality of theholder
9.
Érvényes – Valid for: YachtmasterOcean (korlátlan – unlimited), Yachtmaster Offshore (200 tengeri
mérföld – 200 nautical miles), Yachtmaster Coastal (12 tengeri mérföld – 12 nautical miles),
M (géphajóra – Motorized craft), S (vitorlás hajóra – Sailing craft)
10.
Kedvtelési célú hajóra legfeljebb (hossz, utasok száma) – Pleasurecraft not exceeding (lenght,
number of passengers)
11.
Érvényességi idő – Date of Expiry
12.
Kiállította – Issued
13.
Feltételek – Conditions”

5. melléklet a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelethez
1. Az R2. 1. számú melléklet I. FEJEZET 6. pontja helyébe a következő pont lép:
„6. A sorozatszerű átalakítást végző gépjárműfenntartó szervezet feljogosítása
az átalakított jármű vizsgálatára
2. Az R2. 1. számú melléklet I. FEJEZET a következő 9. ponttal egészül ki:
„9. Minősítő vizsgálat során autóbusz üzemeltetési és karbantartási napló kiadása
3. Az R2. 1. számú melléklet a következő V. FEJEZET-tel egészül ki:
„V. FEJEZET
1. Vizsgálóállomás engedélyezésére irányuló eljárás díja

167 200 Ft”
1 700 Ft”

145 000 Ft”

6. melléklet a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelethez
Az R3. 5. melléklet „A2” kategóriához tartozó rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Oldalkocsi nélküli motorkerékpár, amelynek hengerűrtartalma legalább 245 cm3, a motor teljesítménye legalább
20 kW, de nem több 35 kW-nál, a motorkerékpár teljesítmény/tömeg aránya nem haladja meg a 0,2 kW/kg-ot.
Amennyiben a motorkerékpár elektromos motorral van felszerelve, a motor teljesítménye legalább 20 kW, de nem
több 35 kW-nál, a motorkerékpár teljesítmény/tömeg aránya legalább 0,15 kW/kg.”

7. melléklet a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelethez
A léginavigációs szolgálatot és a légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és
képzéséről szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet 4. melléklet „II Nyelvismereti vizsgáztatás követelményei” 2.3. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
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„2.3. Személyi feltételek
2.3.1. A vizsgaközpontnak megfelelő számú vizsgáztatót kell foglalkoztatnia.
2.3.2. Idegen nyelvi vizsgáztató az a személy lehet,
a) aki az adott idegen nyelvből szerzett diplomája mellett legalább hároméves szaknyelvoktatási gyakorlattal
rendelkezik, vagy
b) akinek az adott nyelvet hivatalos nyelvként használó országban szerzett, a vizsgarendszer profiljához igazodó
szakirányú diplomája van, vagy
c) aki Magyarországon szerzett diplomája mellett felsőfokú (általános vagy szaknyelvi) nyelvvizsga-bizonyítvánnyal,
valamint bizonyítottan magas szintű szaknyelvismerettel rendelkezik, vagy
d) aki Magyarországon szerzett diplomája mellett legalább középfokú (általános vagy szaknyelvi) nyelvvizsgabizonyítvánnyal rendelkezik, és a nyelvismereti vizsgát legalább 5-ös szinten teljesítette.
2.3.3. Magyar nyelvi vizsgáztató az a személy lehet, aki ICAO level 6 szintű magyar nyelvismerettel rendelkezik.
Az ICAO level 6 szintű magyar nyelvismeret igazolása lehetséges
a) Magyarországon vagy
b) más országban magyar nyelven
végzett közép- vagy felsőfokú képzés teljesítését igazoló oklevéllel vagy diplomával.
2.3.4. A vizsgáztatónak képzésen kell részt vennie, amelynek legalább a következőket kell tartalmaznia:
a) az idegennyelv-tudás, valamint magyar nyelvi vizsgáztatás esetén magyarnyelv-tudás mérési és értékelési
elméletével és gyakorlatával kapcsolatos ismeretek elsajátítása,
b) az adott vizsga részletekbe menő ismerete (feladattípusok, a vizsgarészek időtartama, a feladatok sorrendisége),
c) a kérdező vizsgáztató szerepére történő felkészülés szerepjátékok, valamint próbavizsgák, valódi vizsgákon
történő hospitálás segítségével,
d) alkalmassági vizsga, amely elméleti és gyakorlati részből áll. A gyakorlati rész próbavizsgáztatást is tartalmaz.”

8. melléklet a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelethez
„4. melléklet a 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelethez

ÍRÁSBELI TÁJÉKOZTATÁS
a járművezető távollétében kiszabott közigazgatási bírságról
1. Az eljáró hatóság megnevezése, ügyszám (azonosító szám)
2. A gépjármű rendszáma
3. A gépjármű üzembentartójának adatai (személyazonosító adat, lakcím, nem természetes személy esetében cégnév,
székhely vagy telephely)
4. Szabályszegés ideje
5. Szabályszegés helye (település, kerület, utca, házszám)
6. Lakott területen kívül a kilométerszelvény megjelölése
7. Tényállás rövid leírása és jogszabályi minősítése
8. A bizonyítékot rögzítő technikai eszköz megnevezése, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatok, feltéve,
hogy a jogsértést technikai eszközzel is rögzítették
9. A bírság kiszabásának alapját képező jogszabályi rendelkezés, a kiszabott bírság összege, megfizetésének határideje
és lehetséges módja
10. Tájékoztatás arról, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20. § (4c) bekezdése alapján, ha a gépjármű
üzembentartója a közigazgatási bírságot a közléstől számított 30 napon belül nem fizeti meg, vagy a közigazgatási
bírság kiszabását bármely okból vitatja, a jogsértés miatt az elkövetés helye szerint illetékes rendőrkapitányságnál
a közigazgatási eljárás kezdeményezésére kerül sor.
11. Egyéb intézkedés
12. Az eljáró hatóság megnevezése, bélyegzőlenyomata, a hatóság eljáró tagjának aláírása”
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9. melléklet a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelethez
1. Az R7. 1. melléklet 3. pont „A közlekedési hatóság megyei központosított bevételek számlái” megnevezésű táblázat
4. sora helyébe a következő sor lép:

1.

4.

(A

B

Név

Magyar Államkincstár számlaszáma)

Közlekedési hatóság Csongrád-Csanád megyei központosított
bevételek számla

10032000-01040528-00000000

2. Az R7. 1. melléklet 4. pont „Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központosított
bírságbeszedési számlaszámai” megnevezésű táblázat 7. sora helyébe a következő sor lép:
(A
1.

7.

Név

Csongrád-Csanád MRFK Központosított bírságbevételek

B
Magyar Államkincstár számlaszáma)

10028007-01040023-00000000

3. Az R7. 1. melléklet 4. pont „Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központosított
bírságbeszedési számlaszámai” megnevezésű táblázat 23. sora helyébe a következő sor lép:

1.

23.

(A

B

Név

Magyar Államkincstár számlaszáma)

ORFK Központosított bírságbevételek

10032000-01040061-00000000

10. melléklet a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelethez
A víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet 1. melléklet 6. fejezet G. Különleges szabályok alcím
a következő 6.38 cikkel egészül ki:
„6.38 cikk
Az üzemeltetési engedéllyel rendelkező vízi járművel végzett személyszállításnak nem képezheti részét a hajóval
végrehajtott, közlekedésbiztonsági vagy forgalmi okból nem indokolt – hirtelen, a megszokottnál gyorsabban
végrehajtott fordulási, megállási, kitérési, irány- vagy sebességváltoztató – manőverek bemutatása.”

2366

11. melléklet a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelethez

12. melléklet a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelethez
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi
alkalmazásáról szóló 26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet 1. melléklet 10. pontjában a „hajózási hatóság” szövegrész
helyébe a „vizsgaközpont” szöveg lép.
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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 16/2021. (IV. 9.) ITM rendelete
egyes miniszteri rendeletek körforgásos gazdaságra történő átállás érdekében szükséges módosításáról
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 3. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 5. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 9. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. §
13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről
szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet módosítása
1. §

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet] a 2. §-t követően a következő
alcímmel egészül ki:

„A körforgásos gazdaság követelményei
2/A. § (1) A körforgásos gazdaságra való átállás támogatása és különösen a hulladékhierarchia érvényesítése,
valamint a hulladék megfelelő ártalmatlanítása követelményének teljesítése érdekében csökkenteni kell
a) a hulladék és különösen az újrafeldolgozásra vagy egyéb hasznosításra alkalmas hulladék hulladéklerakóban való
lerakását és
b) a hulladéklerakó teljes életciklusa alatt a lerakás környezetet, valamint az emberi egészséget veszélyeztető
hatását.
(2) Az e rendeletben és különösen az (1) bekezdésben foglaltak érdekében a hulladékhierarchia alkalmazását
szolgáló gazdasági és egyéb intézkedéseket, illetve az azokkal egyenértékű megoldásokat a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény 5. melléklete szerint kell meghatározni.
(3) 2030-tól a hulladéklerakókban nem lehet újrafeldolgozásra vagy egyéb hasznosításra alkalmas hulladékot,
különösen települési hulladékot elhelyezni, azon hulladék kivételével, amelynek esetében a hulladékhierarchiával
összhangban a hulladéklerakóban való lerakás biztosítja a legjobb környezeti eredményt.”
2. §

(1) A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti engedélyezés nem veszélyeztetheti a hulladékhierarchia érvényesülését, illetve
az újrahasználatra való előkészítés és az újrafeldolgozás célkitűzéseinek elérését.”
(2) A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 5. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tilos hulladéklerakóban lerakni:)
„d) hulladékká vált gumiabroncsot, kivéve a kerékpár-gumiabroncsot és az 1400 mm külső átmérőnél nagyobb
gumiabroncsot, továbbá tilos lerakni az aprított hulladék gumiabroncsot;”
(3) A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 5. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Tilos hulladéklerakóban lerakni:)
„h) az újrahasználatra való előkészítés és újrafeldolgozás céljából elkülönítve gyűjtött hulladékot, kivéve
az elkülönítve gyűjtött hulladék későbbi kezelési műveleteiből származó hulladékot, amelynek esetében
a hulladékhierarchiával összhangban a hulladéklerakóban való lerakás biztosítja a legjobb környezeti eredményt.”

3. §

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 19. § (5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„c) a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/850 európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

4. §

Hatályát veszti a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 19. § (5) bekezdés a) pontjában a „továbbá” szövegrész.
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2. A hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól szóló
145/2012. (XII. 27.) VM rendelet módosítása
5. §

Hatályát veszti a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól szóló
145/2012. (XII. 27.) VM rendelet 6. § (2) bekezdése.

3. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról
szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet módosítása
6. §

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló
43/2016. (VI. 28.) FM rendelet [a továbbiakban: 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet] 3. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„3. § Ez a rendelet
a) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv II. mellékletének módosításáról szóló, 2015. július 10-i 2015/1127/EU bizottsági irányelvnek,
c) a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/851 európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

7. §

A 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet a következő 4. §-sal egészül ki:
„4. § Ez a rendelet a hulladékokkal kapcsolatos adatoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
megfelelően való kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozó szabályok megállapításáról és
a C(2012) 2384 bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 7-i (EU) 2019/1004
bizottsági végrehajtási határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

8. §

A 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. Záró rendelkezések
9. §
10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
(1) Ez a rendelet
a)
a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/850 európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek és
b)
a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/851 európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet a hulladékokkal kapcsolatos adatoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
megfelelően való kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozó szabályok megállapításáról és
a C(2012) 2384 bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 7-i (EU) 2019/1004
bizottsági végrehajtási határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Dr. Palkovics László s. k.,
innovációért és technológiáért felelős miniszter
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1. melléklet a 16/2021. (IV. 9.) ITM rendelethez
A 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A hasznosítási műveletek listája:
A

B

1

Kód

Meghatározás

2

R1

Elsődlegesen tüzelő- vagy üzemanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása

3

R1a

Elsődleges tüzelő- vagy üzemanyagként történő felhasználás, amely során az energiatartalmat
kinyerik

4

R1b

Olyan anyaggá történő feldolgozás, amelyet tüzelőanyagként vagy üzemanyagként használnak fel

5

R2

Oldószerek visszanyerése, regenerálása

6

R3

Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése
(ideértve a komposztálást és más biológiai átalakítási folyamatokat is, továbbá ez a művelet
magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, az összetevőket vegyi anyagként felhasználó
gázosítást és pirolízist, valamint a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését)

7

R3a

Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése

8

R3b

Szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerése

9

R3c

Komposztálás

10

R3d

Gázosítás és pirolízis

11

R4

Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése
(Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést.)

12

R5

Egyéb szervetlen anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése
(Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szervetlen építőanyagok
újrafeldolgozását, a szervetlen anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését,
valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.)

13

R5a

Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása

14

R5b

Szervetlen anyagok feltöltés formájában történő visszanyerése

15

R5c

A talaj hasznosítását eredményező talajtisztítás

16

R6

Savak vagy lúgok regenerálása

17

R7

Szennyezéscsökkentésre használt anyagok összetevőinek visszanyerése

18

R8

Katalizátorok összetevőinek visszanyerése

19

R9

Olajok újrafinomítása vagy más célra történő újrahasználata

20

R9a

Hulladékolajok anyagában történő hasznosítása
(ideértve: olajok újrafinomítása, újrahasználata)

21

R9b

Hulladékolajok regenerálása

22

R10

Talajban történő hasznosítás, amely mezőgazdasági vagy ökológiai szempontból előnyös

23

R11

Az R1–R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása

R12

Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében
(R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő
műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás,
tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)

R13

Tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében
[A képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol
az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti.]

24

25

”
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VIII. A Kúria határozatai

A Kúria 1/2021. KPJE jogegységi határozata
A Kúria Közigazgatási-Polgári Jogegységi Tanácsa (a továbbiakban: jogegységi tanács) a Kúria ítélkező tanácsa által
a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 32. § (1) bekezdés
b) pontja alapján indítványozott jogegységi eljárásban meghozta a következő
jogegységi határozatot:
Abban az esetben, ha az elővásárlási jog jogosultjának nyilatkozata bármely – akár alaki, akár tartalmi –
okból nyilvánvalóan nem felel meg az anyagi jogi feltételeknek, akkor a vevő tulajdonjogát be kell jegyezni
az ingatlan-nyilvántartásba.
Indokolás
I.
[1] A Kúria ítélkező tanácsa (a továbbiakban: indítványozó) a Bszi. 32. § (1) bekezdés b) pontja alapján jogegységi
eljárást kezdeményezett az előtte folyamatban lévő, Kfv.37.221/2020. számú, ingatlan-nyilvántartási ügyben indult
közigazgatási perben, mert el kíván térni a Kúria Kfv.37.422/2015/5. számú és a Kfv.37.009/2018/8. számú, a Bírósági
Határozatok Gyűjteményében közzétett ítéletétől.
[2] Az indítványozó előtt folyamatban lévő ügy tényállása szerint az elővásárlásra jogosult érdekelt a vele teljes
terjedelemben közölt vételi ajánlatra úgy nyilatkozott, hogy élni kíván az elővásárlási jogával, de nem olyan
módon, ahogyan azt a nyilatkozattételre való felhívás tartalmazza. Ezt követően a perben nem álló eladó és
a felperes az ingatlan adásvételi szerződést megkötötték. A felperes – a vételi ajánlat közlését igazoló tértivevény
csatolása mellett – kérte tulajdonjoga bejegyzését az ingatlan-nyilvántartásba. Állította, hogy az érdekelt elfogadó
nyilatkozata nem hatályos, mert egyrészt elkésett, másrészt nem teljes körű. Az elsőfokú ingatlanügyi hatóság
a felperes tulajdonjogát bejegyezte. Az érdekelt fellebbezésére eljárt alperes azonban határozatával az elsőfokú
határozatot megváltoztatta, és a felperes tulajdonjog-bejegyzés iránti kérelmét visszautasította. A felperes keresete
alapján a közigazgatási bíróság az alperes határozatát megváltoztatta, és elrendelte a felperes tulajdonjogának
adásvétel jogcímén történő bejegyzését az ingatlan-nyilvántartásba. A jogerős ítélet ellen az alperes nyújtott be
felülvizsgálati kérelmet.
[3] Az indítványban foglaltak alapján nem egységes a gyakorlat annak megítélésében, hogy az ingatlanügyi
hatóságnak be kell-e jegyeznie a vevő tulajdonjogát akkor, ha az elővásárlásra jogosult nem tesz olyan nyilatkozatot,
miszerint az elővásárlás jogával nem kíván élni, ugyanakkor a részére megküldött vételi ajánlatot nem fogadja el
teljes egészében.
[4] Az indítványozó kifejtette, hogy a Kúria Kfv.37.422/2015/5. számú ítélete értelmében csak az elővásárlásra jogosult
vételre vonatkozó nyilatkozata vagy olyan nyilatkozata, amely azt tartalmazza, hogy nem kíván élni elővásárlási
jogával, illetőleg a nyilatkozatának elmaradása esetében van helye a vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási
bejegyzésének. Az elővásárlási jog jogosultjának egyéb nyilatkozatát az ingatlanügyi hatóság nem vizsgálhatja,
ilyen nyilatkozattétel esetén a vevő tulajdonjoga nem jegyezhető be. Ezzel szemben a Kúria Kfv.37.009/2018/8.
számú ítélete kimondta, hogy az alperesnek az elfogadó nyilatkozatról azt kellett volna megállapítania, hogy
a jogosult nem tett joghatályos elfogadó nyilatkozatot. Ezt a nyilatkozatot úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási
jogosultak nem nyilatkoztak. Mivel az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó felhívások közlése tértivevénnyel
igazolt volt, ezért nem volt akadálya a vevő tulajdonjoga bejegyzésének.
[5] Az indítványozó ítélkező tanács a fentiektől el kíván térni, kimondva, hogy az ingatlanügyi hatóságnak nincs
hatásköre annak elbírálására, hogy az elővásárlásra jogosult a jogát jogszerűen gyakorolta-e, és ilyen nyilatkozat
esetén a vevő tulajdonjogát be kell jegyezni. Az elővásárlásra jogosultnak pedig keresettel kell kérnie annak
megállapítását, hogy a sérelmére kötött adásvételi szerződés vele szemben hatálytalan.

2371

[6] Az indítványozó szerint a jövőben az lenne a helyes és jogszerű gyakorlat, hogy a tulajdonjoga bejegyzését kérő
vevő felelősségi körébe tartozna annak megítélése, hogy érkezett-e hatályos elfogadó nyilatkozat az elővásárlási jog
jogosultjától. Ezt indokolja az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 26. §
(4) bekezdése szerinti határidő is. A vevő tulajdonjoga bejegyzésének elutasításakor viszont az adásvételi szerződés
ellenére sem az eredeti vevő, sem az elővásárlási jog jogosultja nem szerez tulajdonjogot.
[7] Megjegyezte az indítványozó azt is, hogy az Inytv. 47. § (1) és (3) bekezdéseiben szabályozott eljárás felfüggesztése
nem alkalmazható, mivel nem érvénytelenségi perről van szó.
[8] Az indítvány alapján a jogegységi tanácsnak azt a kérdést kellett eldöntenie, hogy az ingatlanügyi hatóságnak
be kell-e jegyeznie az ingatlan-nyilvántartásba a vevő tulajdonjogát abban az esetben, ha vita alakul ki a felek és
az elővásárlásra jogosult között az elfogadó nyilatkozat hatályossága tekintetében.
II.
[9] A legfőbb ügyész a jogegységi indítványra úgy nyilatkozott, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:222. § (1) és (4) bekezdése, az elővásárlási joggal kapcsolatos egyes
jogértelmezési kérdésekről szóló 2/2009. (VI. 24.) PK vélemény (a továbbiakban: PK vélemény) 7. pontja,
valamint az elővásárlásra jogosult egyoldalú kérelme alapján a tulajdonjog bejegyzésének lehetőségéről szóló
3/2007. KPJE jogegységi határozat (a továbbiakban: Jogegységi Határozat) V. pontja alapján a polgári jog a vételi
ajánlat nem teljes körű elfogadása esetén nem tekinti létrejöttnek a szerződést az eladó és az elővásárlási jog
jogosultja között.
[10] Megállapította, hogy az Inytv. és az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról
szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: Inytv.vhr.) nem tartalmaz rendelkezést arra az esetre,
ha az elővásárlásra jogosult nem teljes terjedelmében fogadja el a vételi ajánlatot, ezért az nem felel meg
az Inytv.vhr. 75. § (1) bekezdésében írt követelményeknek. A Jogegységi Határozat V. pontja leszögezi, hogy
az ingatlanügyi hatóság lehetősége csak arra terjed ki, hogy a bejegyzési engedélyben szereplő vevő tulajdonjogbejegyzés iránti kérelmét elutasítsa akkor, ha a vevő nem tud eleget tenni az Inytv.vhr. 75. §-ában foglaltaknak. Arra
azonban nem ad iránymutatást, hogy ilyenkor az ingatlanügyi hatóságnak be kell-e jegyeznie a vevő tulajdonjogát
a bejegyzési kérelem alapján, vagy azt el kell utasítania.
[11] Kifejtette, hogy a Ptk. 5:167. §-ának releváns rendelkezései szerint az okirati elvből következően az ingatlannyilvántartásba jog bejegyzésére jogszabályban meghatározott okirat alapján kerülhet sor. Elővásárlási jog
fennállása esetén az Inytv. 29. §-a és 32. §-a, valamint az Inytv.vhr. 75. §-a határozza meg a bejegyzés alapjául
szolgáló okiratokat és azok kellékeit. Az Inytv. 51. § (1) bekezdése értelmében a kérelem csak az okiratból eredő,
nyilvánvaló érvénytelenség esetén utasítható el. Ezen túlmenően az ingatlanügyi hatóság csak akkor utasíthatja el
a vevő tulajdonjog-bejegyzés iránti kérelmét, ha a vevő nem tud eleget tenni a Inytv.vhr. 75. §-ában foglaltaknak.
Ha az elővásárlási jog jogosultjától származó nyilatkozat nem felel meg az Inytv.vhr. 75. § (1) bekezdésében írt
feltételnek, mert a PK vélemény 7. pontja szerint nem tekinthető hatályos elfogadó nyilatkozatnak, akkor azt
a bejegyzés szempontjából úgy kell tekintenie, hogy az elővásárlási jog jogosultja a jogszabályok által megkívánt
elfogadó nyilatkozatot nem tett.
[12] A közigazgatási hatósági eljárás felfüggesztését nem találta indokoltnak, mert az elővásárlásra jogosult jogait
megfelelően védi a perfeljegyzés ténye, amennyiben a szerződés hatálytalansága iránt pert indít.
[13] Összegző nyilatkozata szerint az ingatlanügyi hatóságnak – egyéb feltételek egyidejű fennállása mellett – be kell
jegyeznie az ingatlan-nyilvántartásba a vevő tulajdonjogát, ha vita alakul ki a felek között az elfogadó nyilatkozat
hatályossága tekintetében.
III.
[14] A jogegységi tanács az indítványozó által feltett kérdésben az alábbiak szerint foglalt állást.
[15] A Ptk. 6:222. § (1) bekezdése szerint a tulajdonos a vételi ajánlatot annak elfogadása előtt köteles teljes
terjedelemben közölni az elővásárlásra jogosulttal. Ugyanezen § (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ha
az elővásárlásra jogosult a tulajdonoshoz intézett nyilatkozatában az ajánlatot elfogadja, a szerződés közöttük
létrejön. A PK vélemény 7. pontja szerint az elővásárlásra jogosultnak a vele közölt ajánlatot teljes terjedelmében,
feltételek nélkül kell elfogadnia. A Ptk. idézett rendelkezéseiből következik, hogy ha az elővásárlásra jogosult
a tulajdonos által közölt vételi ajánlatot teljes terjedelmében, feltételek nélkül elfogadja, akkor a szerződés
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[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

a tulajdonos és közte, nem pedig a tulajdonos és az eredeti szerződő féllel jön létre. A Ptk. 5:167. §-a értelmében
az ingatlan-nyilvántartásba jog bejegyzésére jogszabályban meghatározott okirat alapján kerülhet sor.
Az Inytv. 29. §-a értelmében a jogok bejegyzésének – ha jogszabály másként nem rendelkezik – olyan okirat
alapján van helye, amely a bejegyzés tárgyát képező jog keletkezését, módosulását, illetve megszűnését igazolja.
Az Inytv.vhr. 75. § (1) bekezdése szerint, ha az ingatlanra elővásárlási jog van bejegyezve, vagy a nyilvántartás
adataiból megállapítható, hogy jogszabályon alapuló elővásárlási jog áll fenn, és a tulajdonjog bejegyzését vétel
jogcímén nem az elővásárlási jog jogosultja javára kérik, – ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik – csatolni
kell a jogosult nyilatkozatát arról, hogy az elővásárlás jogával nem kíván élni. A (2) bekezdés alapján, ha a jogosult
nem nyilatkozott, annak nyilatkozattételre való írásbeli felszólítását és a kapott vételi ajánlat közlését a kérelmező
az átvételt igazoló irattal (tértivevény, átvételi elismervény) köteles igazolni. Az Inytv. 9. § (1) bekezdése értelmében
az ingatlan-nyilvántartás vezetése az ingatlanügyi hatóság hatáskörébe tartozik. Az Inytv. 51. § (1) bekezdése
szerint el kell utasítani a bejegyzési kérelmet, ha a bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak olyan tartalmi vagy alaki
hiányossága van, amely miatt az nyilvánvalóan érvénytelen. Az érvénytelenség akkor nyilvánvaló, ha ez a tény
önmagában az okiratból megállapítható.
Az ingatlanügyi hatóság regisztratív szerv, feladata az ingatlan-nyilvántartás vezetése. A tulajdonjog bejegyzésére
irányuló eljárásban az ingatlanügyi hatóság – a jogszabályban előírt hiánypótlási eseteket kivéve – bizonyítást nem
folytathat le, kizárólag azt vizsgálhatja, hogy a benyújtott okirat megfelel-e a bejegyzés alapjául szolgáló okiratokkal
szemben támasztott tartalmi és formai követelményeknek. Polgári jogi jogvitában nem dönthet, így nem
foglalhat állást arról sem, hogy az elővásárlásra jogosult jogszerűen gyakorolta-e az elővásárlási jogát. Jogszabályi
felhatalmazás hiányában az elővásárlásra jogosult elfogadó nyilatkozata jogszerűségének megítélése nem tartozik
a vevő felelősségi körébe sem, erre az Inytv. 26. § (4) bekezdésében – a bejegyzés iránti kérelem benyújtására – előírt
határidő sem ad alapot.
Az Inytv.vhr. 75. § (1) és (2) bekezdése értelmében a vevő tulajdonjoga vagy akkor jegyezhető be, ha
az elővásárlásra jogosult kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni, vagy pedig akkor,
ha a nyilatkozattételre való írásbeli felszólítás és a vételi ajánlat igazolt közlése ellenére az elővásárlásra jogosult
nyilatkozatot egyáltalán nem tesz.
Sem a Ptk., sem az Inytv., sem az Inytv.vhr. nem rendelkezik arra az esetre, ha az elővásárlásra jogosult a vételi
ajánlatot nem teljeskörűen fogadja el, illetve annak elfogadását feltételhez köti. Ez azonban nem változtat azon,
hogy az ingatlanügyi hatóságnak arról kell döntenie, hogy – a benyújtott okiratok, köztük az elővásárlásra jogosult
nyilatkozata alapján – a bejegyzési kérelem teljesíthető-e, vagy sem.
Ha az ingatlanügyi hatóság arra a következtetésre jut, hogy az elővásárlásra jogosult nyilatkozata – akár
elkésettség, akár más tartalmi vagy formai okból – nyilvánvalóan nem felel meg az anyagi jogi feltételeknek, akkor
azt kell megállapítania, hogy a nyilatkozat nem alkalmas a szerződés szerinti vevő tulajdonjoga bejegyzésének
megakadályozására. Ilyenkor a kérelem szerint be kell jegyeznie a vevő tulajdonjogát. Ez esetben az elővásárlási
jog jogosultja pert indíthat annak megállapítása iránt, hogy az eladó és a vevő közötti szerződés vele szemben
hatálytalan. A per megindítása tényének feljegyzése kellő jogvédelmet biztosít számára.
Amennyiben az ingatlanügyi hatóság azt állapítja meg, hogy az elővásárlásra jogosult nyilatkozata megfelel
az anyagi jogi előírásoknak, akkor az a nyilatkozat alkalmas lehet a szerződés szerinti vevő tulajdonszerzésének
megakadályozására. Ilyenkor vita van a bejegyzést kérő vevő és az elővásárlási jog jogosultja között a bejegyzés
alapjául szolgáló adásvételi szerződés jogszerűsége tekintetében, amelynek feloldására az ingatlanügyi hatóságnak
nincs hatásköre. Ez esetben a vevő tulajdonjoga – figyelemmel az ingatlan-nyilvántartás közhitelességére – nem
jegyezhető be.
Az Inytv. 47. § (2) bekezdése értelmében az ingatlanügyi hatóság felfüggeszti eljárását, ha a bejegyzés
alapjául szolgáló okirat jogszerűsége tekintetében a felek között jogvita alakul ki. A (3) bekezdés szerint,
ha a (2) bekezdésben foglalt bejelentést tevő személyek az ingatlanügyi hatósági hiánypótlási felhívásban
meghatározott határidő alatt a bejegyzés alapjául szolgáló okirat érvénytelensége iránti per megindítását
a keresetlevélnek a bíróságon iktatott példányával vagy annak hiteles másolatával nem igazolják, az ingatlanügyi
hatóság érdemben határoz a bejegyzési kérelemről.
Az Inytv. 47. § (2) bekezdése kötelező jelleggel írja elő az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztését a felek
közötti jogvita esetére. A (3) bekezdés ugyan érvénytelenségi per megindításáról rendelkezik, az azonban
a hatálytalansági perre is értelmezendő. A felfüggesztés oka ugyanis a jogosult kilétének bizonytalansága, ez pedig
az eladó és az elővásárlási jog jogosultja közötti szerződés hatálytalanságának megállapítására irányuló perben
vitatható. Egyébként a hatálytalanság és az érvénytelenség fogalmi elkülönülése ellenére jogkövetkezményükben
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megegyeznek, mivel a Ptk. 6:119. § (2) bekezdése értelmében az érvénytelenség jogkövetkezményeire vonatkozó
szabályokat a hatálytalan szerződésekre is megfelelően alkalmazni kell.
Ha tehát az elővásárlásra jogosult nyilatkozata megfelel az anyagi jogi előírásoknak, az ingatlanügyi hatóság köteles
az elővásárlási jog jogosultját hiánypótlás keretében felhívni a per megindításának igazolására.
Amennyiben az elővásárlásra jogosult a felhívásban megadott határidő alatt nem igazolja a polgári per
megindítását, akkor a szerződés szerinti vevő tulajdonjogát ebben az esetben is be kell jegyezni. Ez esetben
az elővásárlásra jogosult elveszíti azt a védelmet, amit a felfüggesztés biztosított a számára a vevő
tulajdonszerzésével szemben, és kiteszi magát a továbbértékesítések veszélyének. Mulasztása miatt viszont fokozott
védelme a vevővel szemben már nem indokolt. Ugyanakkor az elővásárlásra jogosult nincs elzárva attól, hogy
a vevő tulajdonjogának bejegyzését követően pert indítson a szerződés hatálytalanságának megállapítása iránt.
A kifejtettek alapján a Kúria Jogegységi Tanácsa úgy döntött, hogy ha az ingatlanügyi hatóság szerint az elővásárlási
jog jogosultjának nyilatkozata bármely – akár alaki, akár tartalmi – okból nyilvánvalóan nem felel meg az anyagi
jogi feltételeknek, akkor a vevő tulajdonjogát be kell jegyeznie az ingatlan-nyilvántartásba. Ebből következően,
amennyiben az ingatlanügyi hatóság arra a következtetésre jut, hogy az elővásárlásra jogosult nyilatkozata
a jogszabályi feltételeknek megfelel, úgy a vevő tulajdonjoga csak akkor jegyezhető be, ha az elővásárlásra jogosult
az ingatlanügyi hatóság felhívásában megadott határidő alatt nem igazolja a hatálytalansági per megindítását.
A polgári per igazolt megindításakor az ingatlan-nyilvántartási eljárást fel kell függeszteni, és a tulajdonjogot a per
kimenetelétől függően kell bejegyezni.
A jogegységi tanács megállapította továbbá, hogy a Kfv.37.422/2015/5.számú ítéletnek az az elvi tartalma, hogy
csak akkor jegyezhető be a vevő tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba, ha az elővásárlásra jogosult nyilatkozata
azt tartalmazza, hogy nem kíván élni az elővásárlási jogával vagy nem tesz nyilatkozatot. A Kfv.37.009/2018/8.
számú ítéletben foglalt jogi érvelés lényege az, hogy az elővásárlási jogosultnak a vételi ajánlat elfogadásának nem
minősülő – bármilyen más – nyilatkozata azért nem akadályozza a vevő tulajdonjogának bejegyzését, mert azt úgy
kell tekinteni, mintha az elővásárlásra jogosult az elővásárlás jogával nem kívánt volna élni. A III. pontban kifejtettek
szerint ezek az ítéletek a jövőben kötelező erejűként nem hivatkozhatók.
IV.

[28] Az előzőekre figyelemmel a Kúria Jogegységi Tanácsa a Bszi. 40. § (1)–(2) bekezdése alapján – a bíróságok
jogalkalmazása egységének az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdésében előírt biztosítása érdekében – az egységes
bírósági jogalkalmazás biztosítása érdekében a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
[29] A jogegységi tanács e határozatát a Bszi. 42. § (1) bekezdése szerint a Magyar Közlönyben, a Bírósági Határozatok
Gyűjteményében, a bíróságok központi internetes honlapján és a Kúria honlapján közzéteszi.
[30] A jogegységi határozat a bíróságokra a Magyar Közlönyben történő közzététel időpontjától kötelező.
Budapest, 2021. március 1.
Dr. Varga Zs. András s. k.,
a jogegységi tanács elnöke

Dr. Vitál-Eigner Beáta s. k.,

Dr. Harter Mária s. k.,

előadó bíró

bíró

Dr. Figula Ildikó s. k.,

Dr. Varga Edit Mária s. k.,

bíró

bíró

Dr. Patyi András s. k.,

Dr. Orosz Árpád s. k.,

bíró

bíró
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 10/2021. (IV. 9.) OGY határozata
az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) történő magyar katonai szerepvállalásról szóló
beszámoló elfogadásáról*
Az Országgyűlés az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) történő magyar katonai szerepvállalásról
szóló beszámolót elfogadja.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Hiszékeny Dezső s. k.,

Dr. Szűcs Lajos s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2021. április 7-i ülésnapján fogadta el.

A köztársasági elnök 134/2021. (IV. 9.) 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 32. § (1) bekezdése és 265. § (4) bekezdése
alapján – a belügyminiszter javaslatára – Horváth András nyugállományú rendőr dandártábornokot 2021. április 1-jei
hatállyal nyugállományú rendőr vezérőrnaggyá előléptetem.
Budapest, 2021. április 1.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. április 1.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/00782-2/2021.
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A köztársasági elnök 135/2021. (IV. 9.) KE határozata
altábornagyi előléptetésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 32. § (1) bekezdése és 265. § (4) bekezdése
alapján – a belügyminiszter javaslatára – dr. Felkai László nyugállományú rendőr vezérőrnagyot 2021. április 1-jei
hatállyal nyugállományú rendőr altábornaggyá előléptetem.
Budapest, 2021. április 1.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. április 1.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/00783-2/2021.

A köztársasági elnök 136/2021. (IV. 9.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. §
(1) bekezdés a) pontja alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – Berta Tibor ezredest 2021. április 10-ei
hatállyal dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2021. március 22.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. március 25.
Dr. Benkő Tibor s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/01293-2/2021.
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A köztársasági elnök 137/2021. (IV. 9.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére
tekintettel dr. Barna Évát 2021. szeptember 7-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. március 22.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01220-2/2021.

A köztársasági elnök 138/2021. (IV. 9.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére
tekintettel dr. Mató Ágnest 2021. október 10-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. március 22.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01220-3/2021.

A köztársasági elnök 139/2021. (IV. 9.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére
tekintettel Sólyomváriné dr. Csendes Máriát 2021. október 12-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. március 22.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01220-4/2021.
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A köztársasági elnök 140/2021. (IV. 9.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére
tekintettel Takácsné dr. Kükálo Juditot 2021. október 12-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. március 22.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01220-5/2021.

A köztársasági elnök 141/2021. (IV. 9.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére
tekintettel dr. Balla Lajost 2021. október 13-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. március 22.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01220-6/2021.

A köztársasági elnök 142/2021. (IV. 9.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel dr. Susoczki Ágnest 2021. szeptember 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. március 22.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01220-7/2021.
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A köztársasági elnök 143/2021. (IV. 9.) 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. Bicskey Esztert
2021. április 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. március 22.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01220-8/2021.

A köztársasági elnök 144/2021. (IV. 9.) 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. Fromm Tünde
Máriát 2021. április 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. március 22.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01220-9/2021.

A köztársasági elnök 145/2021. (IV. 9.) 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. Guj Tamás Adriánt
2021. április 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. március 22.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01220-10/2021.
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A köztársasági elnök 146/2021. (IV. 9.) 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. Horváth Orsolyát
2021. április 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. március 22.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01220-11/2021.

A köztársasági elnök 147/2021. (IV. 9.) 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. Jancsák Ramónát
2021. április 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. március 22.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01220-12/2021.

A köztársasági elnök 148/2021. (IV. 9.) 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. Kávássy Béni Pétert
2021. április 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. március 22.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01220-13/2021.
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A köztársasági elnök 149/2021. (IV. 9.) 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. Lázár-Staár Ágota
Katalint 2021. április 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. március 22.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01220-14/2021.

A köztársasági elnök 150/2021. (IV. 9.) 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. Mócza Rékát
2021. április 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. március 22.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01220-15/2021.

A köztársasági elnök 151/2021. (IV. 9.) 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. Rédei Andreát
2021. április 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. március 22.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01220-16/2021.
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A köztársasági elnök 152/2021. (IV. 9.) 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. Takácsné dr. Takács
Dórát 2021. április 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. március 22.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01220-17/2021.

A köztársasági elnök 153/2021. (IV. 9.) KE határozata
a 150/2018. (IV. 17.) KE határozat módosításáról
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 25. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Jenei-Szabó
Andrea bírói kinevezését a 2021. április 1. napjától 2024. március 31. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítom.
Budapest, 2021. március 22.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01220-18/2021.

A Kormány 1167/2021. (IV. 9.) Korm. határozata
a Mádl Ferencre történő emlékezéshez kapcsolódó egyes intézkedésekről és az azokhoz szükséges
költségvetési források biztosításáról
A Kormány Mádl Ferenc volt köztársasági elnök, kiemelkedő jogtudós, közéleti személyiség és államférfi születésének 90. és
halálának 10. évfordulójára emlékezve
1. elkötelezett e kiemelkedő jogtudós és közéleti személyiség emlékének ápolása mellett és ennek jegyében felkéri
az igazságügyi minisztert, hogy a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet útján gondoskodjon egy nagyszabású
tudományos konferencia megszervezéséről, valamint Mádl Ferenc kiemelkedő munkásságát méltató tudományos
művek, kiadványok kiadásáról, továbbá egy dokumentumfilm elkészítéséről (a továbbiakban együtt: évfordulós
megemlékezések);
Felelős:
igazságügyi miniszter
Határidő:
folyamatos
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az igazságügyi miniszter bevonásával – gondoskodjon az évfordulós
megemlékezések megvalósításához
a)
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet X. Igazságügyi
Minisztérium fejezet, 2. Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet cím javára legfeljebb 31 082 641 forint,
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b)

a 2022. évi központi költségvetés X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 2. Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi
Intézet javára legfeljebb 19 051 519 forint,
c)
a 2023. évi központi költségvetés X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 2. Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi
Intézet cím javára legfeljebb 5 446 671 forint
többletforrás biztosításáról.
Felelős:
pénzügyminiszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében azonnal
a b) és c) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1168/2021. (IV. 9.) Korm. határozata
a Schams Ferenc Terv megvalósításáról
A Kormány
1. a Kárpát-medencei magyar szőlőtermelők és borászok szülőföldön való boldogulása érdekében elfogadja a Schams
Ferenc Tervet, és támogatja annak megvalósítását;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az agrárminiszter bevonásával – az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében
gondoskodjon a központi költségvetés XII. Agrárminisztérium fejezetében 2022. évtől évi 300 000 000 forint forrás
rendelkezésre állásáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
agrárminiszter
Határidő:
az adott évi központi költségvetés tervezése során
3. felhívja az agrárminisztert, hogy a támogatott partnerszervezeteket a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős
államtitkárának javaslatait figyelembe véve válassza ki.
Felelős:
agrárminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1169/2021. (IV. 9.) Korm. határozata
egyes sport tárgyú kormányhatározatok módosításáról
1. A nemzetközi tenisztornák Magyarországon történő megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
szóló 1043/2019. (II. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1043/2019. (II. 18.) Korm. határozat] 2–4. pontja helyébe
a következő rendelkezések lépnek:
(A Kormány)
„2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával, a Tenisztorna
rendezési jogának elnyerése esetén a Tenisztorna 2021–2023. években történő magyarországi megrendezéséhez
gondoskodjon évente 900 000 USD-nek megfelelő forintösszegű forrás rendelkezésre állásáról a 2021–2023.
években az adott évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az adott évi központi költségvetés tervezése során
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3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a Tenisztorna rendezési jogának
elnyerése esetén a Tenisztorna sikeres megrendezéséhez szükséges állami támogatással kapcsolatosan a Nemzeti
Sportügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: Társaság) támogatási jogviszony
létesítéséről, oly módon, hogy a Társaságot a fel nem használt állami támogatás kapcsán visszatérítési kötelezettség
terhelje;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2021–2023. években a felmerülés ütemében
4. felhívja a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztost
és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy egy ATP World Tour férfi tenisztorna magyarországi
megrendezésének megvalósítása érdekében – az emberi erőforrások minisztere és a Társaság bevonásával –
folytassanak tárgyalásokat a rendezési jog megszerzése érdekében, és készítsenek előterjesztést a megrendezéshez
szükséges további kormányzati intézkedésekről és a részletes költségvetés megállapításáról;
Felelős:
kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztos
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021. december 31.”
2. Az 1043/2019. (II. 18.) Korm. határozat 1. pontjában a „2019–2023. években” szövegrész helyébe a „2021–2023.
években” szöveg lép.
3. A „Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért” Egyesület támogatásához szükséges forrás biztosításáról szóló
1262/2019. (V. 7.) Korm. határozat 3. pontjában a „2020. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2021. június 30-ig”
szöveg lép.
4. A 2024. évi FINA Rövidpályás Úszó Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati
intézkedésekről szóló 1328/2019. (VI. 5.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1328/2019. (VI. 5.) Korm. határozat] 4. és
5. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Kormány)
„4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – a Világbajnokság
megrendezése érdekében gondoskodjon
a) a 2021. évben szükséges legfeljebb 330 000 USD-nek megfelelő forintösszegű rendezési jogdíj fedezetéül
szolgáló központi költségvetési forrás biztosításáról a 2021. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség
fejezetében,
b) a 2022. évben szükséges legfeljebb 330 000 USD-nek megfelelő forintösszegű rendezési jogdíj és legfeljebb
28 000 000 forint rendezési költség fedezetéül szolgáló központi költségvetési forrás biztosításáról a 2022. évi
központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében,
c) a 2023. évben szükséges legfeljebb 330 000 USD-nek megfelelő forintösszegű rendezési jogdíj és legfeljebb
197 000 000 forint rendezési költség fedezetéül szolgáló központi költségvetési forrás biztosításáról a 2023. évi
központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében,
d) a 2024. évben szükséges legfeljebb 350 000 USD-nek megfelelő forintösszegű rendezési jogdíj és legfeljebb
1 192 000 000 forint rendezési költség fedezetéül szolgáló központi költségvetési forrás biztosításáról a 2024. évi
központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2021–2024. években az adott évi központi költségvetés tervezése során
5. felhívja
a) az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a 2. és a 3. pontban,
b) a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a 4. pontban
meghatározott forrás terhére, az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében a Társasággal támogatási
jogviszony létesítéséről, akként, hogy a fel nem használt központi költségvetési támogatás vonatkozásában
a kedvezményezettet visszatérítési kötelezettség terhelje;
Felelős:
az a) alpont tekintetében az emberi erőforrások minisztere
a b) alpont tekintetében a Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2–4. pont szerinti költségvetési támogatás rendelkezésre állását követően azonnal”
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5. Az 1328/2019. (VI. 5.) Korm. határozat 7. és 8. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Kormány)
„7. egyetért azzal, hogy a rendezvényszervezési szerződés módosításának előkészítésével és megkötésével
kapcsolatos kormányzati feladatokat a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős
kormánybiztos és a Miniszterelnökséget vezető miniszter lássa el;
8. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával – vizsgálja
meg a Világbajnoksággal kapcsolatos kormányzati kommunikációs és rendezvényszervezési feladatok Nemzeti
Kommunikációs Hivatal közreműködésével történő megvalósításának lehetőségét;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
a Világbajnokság szervezésével és lebonyolításával egyidejűleg, folyamatosan”
6. A 2022. évi vagy a 2023. évi Férfi Labdarúgó Európa-liga döntő megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges
kormányzati intézkedésekről szóló 1590/2019. (X. 16.) Korm. határozat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„6. felhívja a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztost, hogy
az Európa-liga döntő rendezési jogának elnyerése esetén – a Miniszterelnökséget vezető miniszter és az emberi
erőforrások minisztere bevonásával – készítsen előterjesztést az Európa-liga döntő megrendezéséhez szükséges
további kormányzati intézkedésekről és a részletes költségvetés megállapításáról;
Felelős:
kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021. december 31.”
7. A Lenti Kézilabda Munkacsarnok építéséről szóló 1773/2019. (XII. 23.) Korm. határozat 1. pont f ) alpontjában
a „2020. december 31.” szövegrész helyébe a „2021. július 31.” szöveg lép.
8. A 2027. évi Női Kézilabda Világbajnokság megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati
intézkedésekről szóló 1023/2020. (II. 12.) Korm. határozat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„4. felhívja a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztost, hogy
a Világbajnokság rendezési jogának elnyerése esetén – a Miniszterelnökséget vezető miniszter és az emberi
erőforrások minisztere bevonásával – készítsen előterjesztést a Világbajnokság megrendezéséhez szükséges további
kormányzati intézkedésekről és a részletes költségvetés megállapításáról;
Felelős:
kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a Világbajnokság rendezési jogának elnyerése esetén 2022. december 31.”
9. A FINA 2027. évi 22. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság és Masters Világbajnokság
megrendezésével kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1033/2020. (II. 13.) Korm. határozat 3. és 4. pontja
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Kormány)
„3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon
– a Szerződés rendelkezéseivel összhangban és az abban rögzített ütemezés szerint – a Világbajnokság
megrendezése érdekében a FINA részére fizetendő világbajnoksági díj, valamint a producer szolgáltatásaival és
a hazai közvetítővel kapcsolatos költségek fedezésére szolgáló központi költségvetési támogatás biztosításáról
a XI. Miniszterelnökség fejezet javára, az alábbi bontás szerint:
a) a 2021. évben 2 000 000 USD-nek megfelelő forintösszeg,
b) a 2022. évben 3 500 000 USD-nek megfelelő forintösszeg,
c) a 2023. évben 3 500 000 USD-nek megfelelő forintösszeg,
d) a 2024. évben 3 500 000 USD-nek megfelelő forintösszeg,
e) a 2025. évben 3 600 000 USD-nek megfelelő forintösszeg,
f ) a 2026. évben 9 100 000 USD-nek megfelelő forintösszeg,
g) a 2027. évben 7 050 000 USD-nek megfelelő forintösszeg;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2021–2027. évekre, az adott évi központi költségvetés tervezése során
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4. felhívja a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztost, hogy
– az emberi erőforrások minisztere bevonásával – készítsen előterjesztést a Kormány részére a Világbajnokság
megrendezésével kapcsolatos további intézkedésekről, egyéb költségekről és a szükséges költségvetési forrás
biztosításáról.
Felelős:
kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztos
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2022. március 31.”
10. A 2024. évi EG Ritmikus Gimnasztika Európa-bajnokság megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében
szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1487/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat 5–7. pontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
(A Kormány)
„5. felhívja
a) az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az Európa-bajnokság pályázati letéti díj költségeinek
biztosításához szükséges legfeljebb 20 000 eurónak megfelelő forintösszeg biztosításáról a Magyarország 2020. évi
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 4. Versenysport támogatása
jogcímcsoport javára,
b) a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon az Európa-bajnokság rendezési jogának
elnyerése esetén a teljes rendezési díj első részletének a rendelkezésre állásához szükséges legfeljebb
40 000 eurónak megfelelő forintösszeg biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló
2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 6. Kiemelt Nemzetközi
Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények
támogatása jogcímcsoport javára szükséges gondoskodni;
Felelős:
az a) alpont tekintetében: emberi erőforrások minisztere
a b) alpont tekintetében: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében azonnal
a b) alpont tekintetében 2021. április 30.
6. felhívja
a) az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az 5. pont a) alpontjában,
b) a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon az 5. pont b) alpontjában
meghatározott forrás terhére támogatói okirat kiadásáról a Társaság részére elszámolási, a fel nem használt
támogatás tekintetében visszatérítési kötelezettséggel;
Felelős:
az a) alpont tekintetében: emberi erőforrások minisztere
a b) alpont tekintetében: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében a forrás rendelkezésre állását követően 60 napon belül
a b) alpont tekintetében a 2021. évben az Európa-bajnokság rendezési jogának elnyerése
esetén, a forrás rendelkezésre állását követően 60 napon belül
7. felhívja a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztost,
a Miniszterelnökséget vezető minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy az Európa-bajnokság rendezési
jogának elnyerése esetén készítsenek előterjesztést az Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges további
kormányzati intézkedésekről és a részletes költségvetés megállapításáról;
Felelős:
kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztos
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021. június 30.”
11. A Kormány visszavonja a 2022. évi ISU Műkorcsolya és Jégtánc Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges
kormányzati intézkedésekről szóló 1272/2019. (V. 14.) Korm. határozatot.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1170/2021. (IV. 9.) Korm. határozata
a „LIFE-IP North-HU-Trans” integrált projekt megvalósításához szükséges költségvetési feltételek
megteremtéséről, valamint a LIFE integrált és hagyományos projektek megvalósításához szükséges
költségvetési feltételek megteremtéséről szóló 1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat végrehajtása során
alkalmazandó eltérő rendelkezésekről
A Kormány
1. a „LIFE-IP North-HU-Trans” – „Útiterv Magyarország utolsó szénrégiójának biztonságos, hatékony és alacsony
széndioxid-kibocsátású átalakításához” című LIFE Integrált Projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósításához
szükséges költségvetési feltételek megteremtése érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért
és technológiáért felelős miniszter bevonásával a Projekt megvalósítása érdekében – a Magyarország 2021. évi
központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján biztosított 785 524 eurónak megfelelő forintösszegű
forráson felül – a 2022–2029. években gondoskodjon összesen 6 951 244 eurónak megfelelő forintösszeg
forrás – amelyből 5 165 845 eurónak megfelelő forintösszeg vissza nem térítendő önerő-támogatási forrás, és
1 785 399 eurónak megfelelő forintösszeg a projektzárást követő legfeljebb 2 éven belül a Magyar Állam számára
visszatérítendő előfinanszírozás – biztosításáról a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet mindenkori
LIFE éghajlat-politikai integrált projekt támogatását tartalmazó fejezeti kezelésű előirányzata javára, az alábbi
ütemezés szerint:
a)
2022. évben 5 627 819 eurónak megfelelő forintösszeg,
b)
2023. évben 198 079 eurónak megfelelő forintösszeg,
c)
2024. évben 237 695 eurónak megfelelő forintösszeg,
d)
2025. évben 158 464 eurónak megfelelő forintösszeg,
e)
2026. évben 366 567 eurónak megfelelő forintösszeg,
f)
2027. évben 320 746 eurónak megfelelő forintösszeg,
g)
2028. évben 20 937 eurónak megfelelő forintösszeg,
h)
2029. évben 20 937 eurónak megfelelő forintösszeg;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a 2022–2029. év tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során
2. visszavonja a LIFE integrált és hagyományos projektek megvalósításához szükséges költségvetési feltételek
megteremtéséről szóló 1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat 1. pont a) alpontját.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

2387

A Kormány 1171/2021. (IV. 9.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a debreceni Csokonai Nemzeti Színház teljes körű felújításához
szükséges többletforrás biztosításáról
A Kormány – figyelemmel a Magyarország Kormánya és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1382/2015. (VI. 12.) Korm. határozat 6. pontjára –
1. egyetért a debreceni Csokonai Nemzeti Színház teljes körű felújításának (a továbbiakban: Beruházás)
megvalósítása érdekében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) mint
kedvezményezett részére – a Modern Városok Program keretében a debreceni Csokonai Nemzeti Színház teljes
körű felújítása érdekében történő támogatás biztosításáról, valamint a debreceni Csokonai Színház Modern Városok
Program keretében történő felújításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1689/2016. (XI. 29.) Korm. határozat
visszavonásáról szóló 1804/2017. (XI. 8.) Korm. határozat alapján – a 2017–2019. évekre megállapított 6 350 000 000
forint központi költségvetési támogatáson felül további 3 810 000 000 forint többlettámogatás biztosításával,
az alábbi ütemezés szerint:
a)
a 2022. évben 1 860 000 000 forint,
b)
a 2023. évben 1 950 000 000 forint;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon
a Beruházás megvalósításához a 2022. évben az 1. pont a) alpontja szerinti forrás biztosításáról a 2022. évi központi
költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2022. évi központi költségvetés tervezése során
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon
a Beruházás megvalósításához a 2023. évben az 1. pont b) alpontja szerinti forrás biztosításáról a 2023. évi központi
költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2023. évi központi költségvetés tervezése során
4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva engedélyezi
a Miniszterelnökséget vezető miniszter számára, hogy a Beruházás megvalósítása érdekében a 2022. évi központi
költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet terhére legfeljebb 1 860 000 000 forint összeg mértékéig, a 2023. évi
központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet terhére legfeljebb 1 950 000 000 forint összeg mértékéig éven
túli kötelezettséget vállaljon;
5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Modern Városok Program Bizottság erre irányuló döntését
követően az 1. pont szerinti többlet költségvetési támogatás biztosítása érdekében a támogatói okiratot módosítsa,
és gondoskodjon a forrás rendelkezésre állását követően a 2022. és 2023. évi költségvetési többlettámogatásnak
az Önkormányzat részére támogatási előlegként történő folyósításáról.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a támogatói okirat módosítására a Modern Városok Program Bizottság erre irányuló jóváhagyó
döntését követően azonnal
a 2022. és 2023. évi költségvetési többlettámogatás folyósítására a forrás rendelkezésre állását
követő 30 napon belül
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1172/2021. (IV. 9.) Korm. határozata
az EFOP-2.2.3-17-2017-00016 azonosító számú, „Jövő Idő Putnokon” című projekt összköltségének
növeléséről
1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva
a)
egyetért az EFOP-2.2.3-17-2017-00016 azonosító számú, „Jövő Idő Putnokon” című projekt (a továbbiakban:
projekt) összköltségének az 1. melléklet szerinti növelésével,
b)
az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján úgy határoz, hogy
a projekt építési tevékenységéhez kapcsolódó keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet
5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,
c)
egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021. május 31.
2. A Kormány egyetért azzal, hogy a projekt esetén az 1. mellékletben foglalt táblázat E:2 mezőjében meghatározott,
összesen legfeljebb 35 112 143 forint összegű, európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – az Uniós
fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.)
Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a központi költségvetés XIX. Uniós fejlesztések fejezet Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön finanszírozásra.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2021. május 15.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

EFOP-2.2.3-172017-00016

A projekt azonosító száma

A

Jövő Idő Putnokon

A projekt megnevezése

B

1. melléklet az 1172/2021. (IV. 9.) Korm. határozathoz

1.

2.

C

Kedvezményezett neve

Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság

D

E

(1) bekezdés b) pontja

(forint)

összköltsége

Módosított projekt

F

alapján az EFOP hazai

Korm. rendelet 6. §

Az 549/2013. (XII. 30.)
támogatási szerződés

társfinanszírozása terhére

A projekt hatályos

összege

finanszírozandó összeg

135 112 143

szerinti támogatási
(forint)

35 112 143

(forint)

100 000 000

G

Projekt rövid bemutatása

Az Észak-Borsodi Integrált Szociális
Intézmény Putnoki Foglalkoztató és
Rehabilitációs Otthonban
50 férőhely korszerűsítése történik
meg eszközbeszerzéssel és két épület
felújításával.
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A Kormány 1173/2021. (IV. 9.) Korm. határozata
a KEHOP-1.3.0-15-2015-00009 azonosító számú, Tiszalöki vízlépcső és hajózsilip rekonstrukciója című
projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) és f ) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva
aa)
egyetért KEHOP-1.3.0-15-2015-00009 azonosító számú, Tiszalöki vízlépcső és hajózsilip
rekonstrukciója című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának 1. melléklet szerinti
növelésével,
ab)
egyetért azzal, hogy a többlettámogatás a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
1. prioritás rendelkezésre álló kerete terhére kerüljön finanszírozásra,
b)
az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján úgy határoz, hogy
a projekt keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-át nem kell alkalmazni,
c)
felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a projekt támogatási
szerződésének 1. melléklet szerinti módosításáról.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2021. április 30.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:46 mezőjében az „5,06” szövegrész helyébe
az „5,60” szöveg lép.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

azonosító száma

Projekt

A

Tiszalöki vízlépcső
és hajózsilip
rekonstrukciója

megnevezése

Projekt

B

Országos Vízügyi
Főigazgatóság

neve

Kedvezményezett

C

5 057 815 213

(bruttó, forint)

Eredeti támogatás

D

1. melléklet az 1173/2021. (IV. 9.) Korm. határozathoz

1.

2.

KEHOP-1.3.0-152015-00009

E

legfeljebb

Megnövelt támogatás

F

(bruttó, forint)

Többlettámogatás
(bruttó, forint)

5 597 819 213

legfeljebb

540 004 000

G

Projekt rövid bemutatása

A projekttel szembeni szakmai elvárás a Tiszalöki
vízlépcső kiemelt jelentőségű nagyműtárgy
rekonstrukciója, amelynek révén a vízkészletekkel
történő fenntartható gazdálkodás feltételei
javulnak.
A projekt indikátora: vízgazdálkodási fejlesztéssel
érintett területek nagysága 200 000 hektár.
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A Kormány 1174/2021. (IV. 9.) Korm. határozata
Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és
kölcsönös védelméről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és
kölcsönös védelméről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott
szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány
a külgazdasági és külügyminisztert jelöli ki.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 21/2021. (IV. 9.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti sport együttműködési megállapodás
létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
az emberi erőforrások minisztere és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti sport együttműködési
megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevő személyeket jelölje ki;
3. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezetet a kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom az emberi erőforrások miniszterét, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi
minisztert, hogy a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás szövegének végleges megállapítására való
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

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.

