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III. Kormányrendeletek

A Kormány 476/2021. (VIII. 9.) Korm. rendelete
az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról,  
valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló  
314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az  Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az  egyes 
kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ÁAFK Kr.) 
1. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„3. alkalmazás-továbbfejlesztés: korábban kifejlesztett alkalmazás olyan funkcionális bővítésére, kiegészítésére 
vagy az  alapvető technológiájának változtatására irányuló tevékenység, amelybe nem tartozik bele a  hibajavítás, 
karbantartás, optimalizálás, IT biztonság növelése, és közvetlenül az  alkalmazás informatikai üzemeltetését érintő 
változtatások,”

 (2) Az ÁAFK Kr. 1. §-a a következő 5a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„5a. Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet ügyintézési felület: olyan elektronikus felület, amely biztosítja 
az  alkalmazásfejlesztés és alkalmazás-továbbfejlesztés különböző szereplői számára az  alkalmazásfejlesztéshez 
kapcsolódó eljárások megindítását, lefolytatását, az  alkalmazásfejlesztés – az  előzetes engedélyezési eljárástól 
az  alkalmazás megvalósításán át a  kifejlesztett vagy továbbfejlesztett alkalmazás végső műszaki-szakmai 
átadás-átvételéig történő – nyomon követését,”

 (3) Az ÁAFK Kr. 1. §-a a következő 7a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„7a. éles üzem: az  alkalmazás éles üzemben működik, ha a  felhasználók feladataik ellátásához, valós 
adattartalommal, rendeltetésszerűen használják, a  kapcsolódó szoftverek éles üzemű példányaival működik 
együtt, az  adminisztrátori feladatokat az  erre szolgáló felületeken a  kijelölt alkalmazás adminisztrátorok végzik, 
az  alkalmazás üzemeltetését az  üzemeltető személyzet végzi, az  alkalmazás az  üzemi információtechnológiai 
infrastruktúra környezetben fut,”

 (4) Az ÁAFK Kr. 1. § 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő 12a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„12. központi szolgáltatók: a  központi alkalmazás-szolgáltató, a  központi termék minőségbiztosító és a  központi 
infrastruktúra-szolgáltató,
12a. központi termék minőségbiztosító: az  alkalmazásfejlesztés és alkalmazás-továbbfejlesztés során a  termék 
minőségbiztosítói feladatokat ellátó szerv,”

 (5) Az ÁAFK Kr. 1. §-a a következő 14a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„14a. műszaki-szakmai átadás-átvétel: a megrendelő szerv által az alkalmazásfejlesztés, alkalmazás-továbbfejlesztés 
bármely feladatára kötött szerződés keretében a  teljesítés igazolására irányuló eljárás, amelyben a  fejlesztő 
szervezet átadja és a  megrendelő szervezet igazoltan átveszi az  alkalmazást vagy annak forráskódját vagy tervét, 
leírását,”

 (6) Az ÁAFK Kr. 1. §-a a következő 17. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„17. végső műszaki-szakmai átadás-átvétel: az  alkalmazásfejlesztést, alkalmazás-továbbfejlesztést lezáró műszaki-
szakmai átadás-átvételi eljárás.”
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 (7) Az ÁAFK Kr. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány központi alkalmazás-szolgáltatóként az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 
(a  továbbiakban: központi alkalmazás-szolgáltató), központi infrastruktúra-szolgáltatóként a  NISZ Nemzeti 
Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a  továbbiakban: központi infrastruktúra-
szolgáltató), központi termék minőségbiztosítóként a  KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t 
(a továbbiakban központi termék minőségbiztosító) jelöli ki.”

 (8) Az ÁAFK Kr. 4. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A központi infrastruktúra-szolgáltató)
„c) kialakítja a  központi alkalmazás-szolgáltató és a  központi termék minőségbiztosító bevonásával 
az  ÁAFK-t  használó fejlesztő szervezetek infrastruktúra szintű hozzáférésének szabályrendszerét és 
az  igénybevételhez kapcsolódó módszertani útmutatókat, amelyeket a  központi alkalmazás-szolgáltató az  ÁAFK, 
valamint ÁAK rendszerfelületein közzétesz,
d) kialakítja a  központi alkalmazás-szolgáltató és a  központi termék minőségbiztosító bevonásával az  ÁAFK, 
valamint az  ÁAK használatával kapcsolatos technológiai és IT biztonsági követelményeket meghatározó 
módszertani ajánlásokat, amelyeket a központi alkalmazás-szolgáltató az ÁAFK, valamint az ÁAK rendszerfelületein 
közzétesz.”

 (9) Az ÁAFK Kr. 4. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Felügyelet, a miniszter által meghatározott szakpolitikai irányelvek alapján)
„c) a  fejlesztő szervezetek által készre jelentett alkalmazások átadás-átvételi eljárásaiban a  központi termék 
minőségbiztosító által kiállított záró megfelelőségi nyilatkozat felülvizsgálatával kapcsolatos kérelmeket elbírálja, 
a  felülvizsgálati eljárásban hozott döntéséről a  megrendelő szervet, valamint a  központi alkalmazás-szolgáltatót, 
illetve a központi termék minőségbiztosítót tájékoztatja,”

 (10) Az ÁAFK Kr. 4. §-a a következő (4)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A központi termék minőségbiztosító kötelezően igénybe veendő szolgáltatásai:
a) a fejlesztési dokumentáció műszaki vizsgálata az 1. mellékletben foglaltak érvényesítése szempontjából,
b) a  fejlesztési tevékenység ellenőrzése, a  kódolási hibák feltárása, a  kódminőség javítása, kódszintű 
sérülékenységek feltárása, a fejlesztői tesztek dokumentáltságának ellenőrzése az 1. mellékletben foglalt területeket 
érintően,
c) a  végleges átadás-átvételi eljárás során az  ÁAK-ban történő elhelyezésre való alkalmasság vizsgálata, 
az  állami szerver infrastruktúra környezetben elhelyezendő eredménytermékek esetén a  teljesítménytesztelések 
lefolytatásának tényének ellenőrzése,
d) a  megrendelő döntése alapján a  12/A.  § alapján bevont saját – az  1.  mellékletben foglaltak teljesülésével 
kapcsolatosan tevékenységet végző – minőségbiztosító által ellátott feladatok elvégzésének és azok minőségének 
vizsgálata.
(5) A  kötelezően igénybe veendő szolgáltatásokat a  központi termék minőségbiztosító közszolgáltatási szerződés 
alapján, az ott meghatározott feltételekkel nyújtja.
(6) A központi termék minőségbiztosító által, egyedi megállapodás alapján nyújtott, igénybe vehető szolgáltatások:
a) az egyes fejlesztési mérföldkövekhez kapcsolódó termék minőségbiztosítói értékelés elkészítése,
b) minőségbiztosítási terv elkészítése,
c) szoftverfejlesztési tanácsadás,
d) megrendelői igények teljesülésének, jogszabályi megfelelőségének ellenőrzése,
e) közreműködés felhasználói tesztek elvégzésében.
(7) A központi termék minőségbiztosító tevékenysége
a) nem minősül a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvény szerinti megfelelőségértékelési 
tevékenységnek,
b) nem vált ki jogszabályban előírt, az informatikai rendszerekre vonatkozó tanúsítási kötelezettséget, valamint
c) nem váltja ki a megrendelő és a szállító között létrejött szerződésen alapuló polgárjogi kötelmeket és jótállási és 
szavatossági kötelezettségeket.”

 (11) Az ÁAFK Kr. 5. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha álláspontja kialakításához szükséges, a Felügyelet szakmai vélemény kibocsátását kérheti bármely központi 
szolgáltatótól, amelyet a megkeresés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kell teljesíteni.”
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 (12) Az ÁAFK Kr. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  ÁAFK alkalmazás oldali fejlesztését és továbbfejlesztését a  miniszterrel kötött fejlesztési típusú 
közszolgáltatási szerződés keretében a központi alkalmazás-szolgáltató végzi, a központi infrastruktúra-szolgáltató 
által a miniszterrel kötött fejlesztési típusú közszolgáltatási szerződés szerint létesített központi infrastruktúrán.”

 (13) Az ÁAFK Kr. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  megrendelő szerv által kiadott egyedi alkalmazásfejlesztési megbízással rendelkező szervezet – a  központi 
alkalmazás-szolgáltatóval, a központi termék minőségbiztosító bevonásával az ÁAFK használatára vonatkozó egyedi 
szolgáltatási szerződés megkötését követően – az  ÁAFK funkcionalitásának használatával és szabályrendszerének 
betartásával köteles végrehajtani a  fejlesztési megbízás teljesítése érdekében szükséges alkalmazásfejlesztési, 
tesztelési és bevezetési feladatokat.”

 (14) Az ÁAFK Kr. 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az ÁAK-ba kerülés feltétele a központi termék minőségbiztosító által kiadott záró megfelelőségi nyilatkozat.”

 (15) Az ÁAFK Kr. 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  ÁAK-hoz közvetlen elektronikus hozzáférést kell biztosítani a  Felügyelet, az  e-közigazgatási és 
informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter, a  központi alkalmazás-szolgáltató, a  központi termék 
minőségbiztosító, valamint a megrendelő szervek részére.”

 (16) Az ÁAFK Kr. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.  § (1) Az  alkalmazásfejlesztések közfeladatok ellátásához való illeszkedéséről, a  felmerülő fejlesztési igények 
vonatkozásában az  ágazati szakpolitikai követelmények érvényesülésének biztosításáról a  tervezett fejlesztések 
tárgya szerint a  feladat- és hatáskörében érintett miniszter (a  továbbiakban: szakpolitikáért felelős miniszter) 
az általa írásban kijelölt egy vagy több ágazati integrátor útján gondoskodhat.
(2) A kijelölt ágazati integrátor – az  (1) bekezdésben meghatározott szempontok vizsgálata céljából – kapcsolatot 
tart a központi alkalmazás-szolgáltatóval.”

 (17) Az ÁAFK Kr. a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A.  § Az  alkalmazásfejlesztések ágazatban már működő, az  alkalmazás tárgyával összefüggő informatikai 
szakrendszerekkel való összhangjáról és szükség szerint összeilleszthetőségéről, integrálhatóságáról, a  támogatni 
kívánt közfeladathoz való illeszkedéséről, szakmai, funkcionális megfelelőségéről, a  felmerülő fejlesztési igények 
vonatkozásában a megrendelő gondoskodik. A megrendelő ágazati igényeinek minőségbiztosítása érdekében saját 
minőségbiztosítót is bevonhat.”

 (18) Az ÁAFK Kr. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § A megrendelő szerv az ÁAK-ban műszaki szakmai és funkcionalitási szempontból előzetesen ellenőrzi, hogy 
rendelkezésre áll-e már olyan állami érdekű alkalmazás, amely közvetlenül alkalmas, vagy a rendelkezésre álló állami 
informatikai fejlesztői kapacitások igénybevételével alkalmassá tehető a felmerült fejlesztési igény kielégítésére.”

 (19) Az ÁAFK Kr. 15. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A központi alkalmazás-szolgáltató az igazolás kiadása érdekében vizsgálja, hogy)
„a) a központi termék minőségbiztosító előzetes szakmai véleménye szerint az alkalmazásfejlesztés vonatkozásában 
javasolt-e a  termék minőségbiztosítás elvégzése, vagy az  alkalmazásfejlesztés felmentést kaphat a  termék 
minőségbiztosítás egésze vagy egyes részei alól,”

 (20) Az ÁAFK Kr. a 15. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  központi alkalmazás-szolgáltató a  támogató igazolásban feltünteti a  központi termék minőségbiztosító 
előzetes szakmai véleményének eredményét.”

 (21) Az ÁAFK Kr. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  központi alkalmazás-szolgáltató a  kérelem kézhezvételét követő 10 munkanapon belül állítja ki 
az (1) bekezdés szerinti támogató igazolást a megrendelő szerv részére, amely határidő a hiánypótlás határidejével 
meghosszabbodik. Ha a megrendelő szerv hiányosan bocsátotta a központi alkalmazás-szolgáltató rendelkezésére 
a  16.  § (3)  bekezdésében szereplő dokumentációt vagy a  (3)  bekezdés szerinti vizsgálat elvégzéséhez további 
információ szükséges, a központi alkalmazás-szolgáltató hiánypótlásra hívja fel a megrendelő szervet. A megrendelő 
szerv a hiánypótlást 8 munkanapon belül megküldi a központi alkalmazás-szolgáltató részére.”

 (22) Az ÁAFK Kr. 16. § (5) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A Felügyelet az alkalmazásfejlesztés megvalósítását támogató tanúsítvány kiadását megtagadja, ha)
„d) a  megrendelő szerv soron kívüli alkalmazásfejlesztés esetén a  Felügyelet által az  előzetes támogató 
tanúsítványban meghatározott határidőn belül nem teljesíti a  14. és a  15.  §-ban előírt eljárási és dokumentációs 
kötelezettségeket.”
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 (23) Az ÁAFK Kr. 16. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  Felügyelet az  alkalmazásfejlesztés megvalósítását támogató tanúsítványban előírhatja, hogy a  megrendelő 
szerv az  alkalmazásfejlesztés megvalósítása során az  1.  mellékletben foglalt szakmapolitikai alapkövetelmények 
részletezésére és megvalósítására vonatkozó terveket és leírásokat nyújtsa be a Felügyeletnek.
(7) A  Felügyelet az  alkalmazásfejlesztés megvalósítását támogató tanúsítványban felmentést adhat 
az  alkalmazásfejlesztés végrehajtása szakaszban a  termék minőségbiztosítás egészének vagy egyes részeinek 
elvégzése alól, különösen, ha
a) az alkalmazás a központi termék minőségbiztosító által nem támogatott technológiával készült,
b) az alkalmazás harmadik fél által szállított keretrendszerrel generált kódokat tartalmaz, vagy
c) az  alkalmazás sürgős továbbfejlesztését (különösen eseti kormánydöntés vagy kritikus működési kényszer) 
a minőségbiztosítás elvégzésének időtartama akadályozná.”

 (24) Az ÁAFK Kr. 17. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5)–(7) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) A  központi alkalmazás-szolgáltató az  alkalmazásfejlesztés végrehajtásának időszakában a  7.  § (4)  bekezdés 
g)  pontja szerint meghatározott ütemterv szerint, a  műszaki-szakmai átadás-átvételi eljárások részeként ellenőrzi 
az alkalmazásfejlesztés eredményeit a fejlesztési-szakmai követelmény- és szabályrendszer alapján.
(4) A  központi termék minőségbiztosító a  megrendelő szerv általi eljárásba vonásától számított legkésőbb 
15 munkanapon belül termék minőségbiztosítói jelentést készít.
(5) A (4) bekezdésben foglalt határidőt műszakilag indokolt körülmény felmerülése esetén további 15 munkanappal 
a Felügyelet vezetője a minőségbiztosító kérelmére meghosszabbíthatja.
(6) Ha a  központi termék minőségbiztosító által lefolytatott vizsgálat elvégzéséhez szükséges dokumentáció 
hiányos, vagy a  vizsgálat elvégzéséhez további információ szükséges, a  központi termék minőségbiztosító 
hiánypótlásra hívja fel a  megrendelő szervet. A  megrendelő szerv a  hiánypótlást 8 munkanapon belül köteles 
megküldeni a  központi termék minőségbiztosító részére. A  központi termék minőségbiztosító által lefolytatott 
vizsgálat elvégzésének határideje a hiánypótlás időtartamával meghosszabbodik.
(7) Ha a  (3) és (4)  bekezdésben foglaltak végrehajtása során a  központi alkalmazás-szolgáltató vagy a  központi 
termék minőségbiztosító azt állapítja meg, hogy az  alkalmazásfejlesztést végrehajtó fejlesztő szervezet 
a  jogszabályban, vagy az  alkalmazásfejlesztés megvalósítása tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárásban 
meghatározott feltételeknek nem megfelelő módon végzi az  alkalmazásfejlesztést, valamint olyan kritikus hibát 
észlel, amely az alkalmazásfejlesztés sikerességét veszélyezteti, erről – a Felügyelet értesítése mellett – soron kívül 
tájékoztatja a megrendelő szervet.”

 (25) Az ÁAFK Kr. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18.  § (1) A  megrendelő szervnek az  alkalmazás végső műszaki-szakmai átadás-átvételére irányuló eljárásba 
– függetlenül attól, hogy az alkalmazást az ÁAFK-ban vagy azon kívül fejlesztik – a központi alkalmazás-szolgáltatót 
és a központi termék minőségbiztosítót be kell vonnia.
(2) A  megrendelő szerv az  elkészült alkalmazás szakmai tartalmának és ágazati szakmapolitikai igényeknek 
való megfelelőségéről, az  elkészült alkalmazásnak a  12/A.  §-ban meghatározott szakmai szempontokkal való 
összeegyeztethetőségéről és a  fejlesztéssel összefüggésben meghatározott szakmai követelményeknek való 
megfeleléséről megfelelőségi nyilatkozatot állít ki, amelyet – a  végső műszaki-szakmai átadás-átvételre irányuló 
eljárásba történő bevonásra irányuló felhívással egyidejűleg – megküld a központi alkalmazás-szolgáltató részére.
(3) A központi alkalmazás-szolgáltató – ha ez a  (4) bekezdés szerinti szakmai véleményének kialakítása érdekében 
szükséges – szakmai véleményt köteles beszerezni a  központi infrastruktúra-szolgáltatótól, aki a  szakmai 
véleményét a megkereséstől számított 5 munkanapon belül megküldi a központi alkalmazás-szolgáltató részére.
(4) A  központi alkalmazás-szolgáltató az  (1)  bekezdés szerinti bevonástól számított 15 munkanapon belül 
megfelelőségi szakmai véleményt bocsát ki a  megrendelő szerv részére arról, hogy a  kifejlesztett rendszer 
megfelel-e az  egységes állami követelményrendszeren alapuló fejlesztési-szakmai követelmény- és 
szabályrendszernek, amelyet a megrendelő szerv megfelelőségi nyilatkozatával együtt megküld a központi termék 
minőségbiztosítónak.
(5) Ha a központi alkalmazás-szolgáltató által lefolytatott vizsgálat elvégzéséhez szükséges dokumentáció hiányos, 
vagy a vizsgálat elvégzéséhez további információ szükséges, a központi alkalmazás-szolgáltató hiánypótlásra hívja 
fel a megrendelő szervet. A megrendelő szerv a hiánypótlást 8 munkanapon belül megküldi a központi alkalmazás-
szolgáltató részére. A  megfelelőségi szakmai vélemény kiállításának határideje a  hiánypótlás időtartamával 
meghosszabbodik.
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(6) A  végső műszaki-szakmai átadás-átvétel során a  központi termék minőségbiztosító a  17.  § (4)  bekezdésében 
meghatározott minőségbiztosítói jelentése alapján az (1) bekezdés szerinti eljárásba vonásától számított legkésőbb 
15 munkanapon belül záró termék minőségbiztosítói jelentést készít.
(7) Ha a  központi termék minőségbiztosító által készített jelentés kiállításához szükséges dokumentáció hiányos, 
vagy a jelentés kiállításához további információ szükséges, a központi termék minőségbiztosító hiánypótlásra hívja 
fel a  megrendelő szervet. A  megrendelő szerv a  hiánypótlást 8 munkanapon belül megküldi a  központi termék 
minőségbiztosító részére. A termék minőségbiztosítói jelentés kiállításának határideje a hiánypótlás időtartamával 
meghosszabbodik.
(8) A központi termék minőségbiztosító az alábbi feltételek teljesülése esetén kérheti a hiányosságok pótlását:
a) a megrendelő szerv által feltöltött ÁAK űrlapadatok hiányosak vagy ellentmondásosak,
b) a forráskód nem megfelelően került feltöltésre,
c) a forráskódhoz tartozó tesztek futtatásának, futtatható állomány készítésének technikai leírása nem megfelelő,
d) a feltöltött tesztelési dokumentációk hiányosak,
e) a feltöltött tervdokumentációk alapján nem lehetséges teljesítménytesztek tervezése, implementálása, futtatása,
f ) a megrendelő szerv nem végzett teljesítményteszteket.
(9) A  végső műszaki-szakmai átadás-átvétel során a  záró termék minőségbiztosítói jelentés elkészítését követő 
15 munkanapon belül a központi termék minőségbiztosító a saját, a megrendelő, valamint a központi alkalmazás-
szolgáltató vizsgálati eredményeit összegző záró megfelelőségi nyilatkozatot készít, amelyet megküld a Felügyelet, 
a megrendelő szerv, továbbá a központi alkalmazás-szolgáltató részére.
(10) Ha a központi termék minőségbiztosító „nem megfelelő” minősítést tartalmazó záró megfelelőségi nyilatkozatot 
bocsát ki, a megrendelő szerv – a (12) bekezdés szerinti kivétellel – köteles a nyilatkozatban megjelölt hiányosságok 
pótlására észszerű póthatáridő tűzésével felszólítani a fejlesztést végző szervezetet.
(11) Ha a  (10)  bekezdés szerinti póthatáridő alatt a  fejlesztő szervezet által végrehajtott hiánypótlást követően 
megismételt végső műszaki-szakmai átadás-átvételi eljárásban a  központi alkalmazás-szolgáltató és a  központi 
termék minőségbiztosító ismételten „nem megfelelő” minősítést tartalmazó záró megfelelőségi nyilatkozatot bocsát 
ki, vagy a póthatáridő eredménytelenül telik el, a fejlesztett alkalmazás átvételét a megrendelő szerv megtagadja.
(12) Ha a  megrendelő szerv a  központi termék minőségbiztosító (9)  bekezdés szerinti záró megfelelőségi 
nyilatkozatával nem ért egyet, annak felülvizsgálatát kérheti a Felügyelettől az nyilatkozat kézhezvételétől számított 
15 napon belül.
(13) A  szakmai vélemény felülvizsgálatára irányuló kérelmet indokolással kell ellátni, és csatolni kell hozzá az  ezt 
alátámasztó dokumentumokat.
(14) A  Felügyeletnek a  záró megfelelőségi nyilatkozat felülvizsgálatára irányuló eljárásában hiánypótlásra nincs 
lehetőség.
(15) A Felügyelet a záró megfelelőségi nyilatkozat felülvizsgálatával kapcsolatos döntését a felülvizsgálatra irányuló 
kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül hozza meg, és arról haladéktalanul tájékoztatja a megrendelőt, 
a központi alkalmazás-szolgáltatót és a központi termék minőségbiztosítót.
(16) A  kérelem elutasítása esetén a  megrendelő szerv a  döntés felülvizsgálatát kezdeményezheti a  döntés 
kézhezvételét követő 8 napon belül a  Nemzetbiztonsági Kabinetnél, amely a  felülvizsgálatra irányuló kérelem 
Felügyelethez történő beérkezését követő 30 napon belül hozza meg döntését.”

 (26) Az ÁAFK Kr. a következő 26/A. §-sal egészül ki:
„26/A.  § (1) A  központi termék minőségbiztosítónak a  közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 
175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet és az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-
katalógusról, valamint az  egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII.  27.) 
Korm.  rendelet módosításáról szóló 476/2021. (VIII. 9.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr. 1.) megállapított 
feladatait a Módr. 1. hatálybalépését követően induló alkalmazás-fejlesztésekre és alkalmazás-továbbfejlesztésekre 
kell alkalmazni.
(2) A  Módr. 1. hatálybalépését megelőzően kijelölt ágazati integrátor kijelölése a  Módr. 1. hatálybalépését követő 
napon megszűnik.”

2. §  Az ÁAFK Kr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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3. §  Az ÁAFK Kr.
a) 2. és 3. alcíme címében a  „központi infrastruktúra-szolgáltató, valamint” szövegrész helyébe a  „központi 

infrastruktúra-szolgáltató, a központi termék minőségbiztosító, valamint” szöveg,
b) 7. § (2) bekezdésében az „a központi alkalmazás-szolgáltatóval” szövegrész helyébe az „a központi alkalmazás-

szolgáltatóval, a központ termék minőségbiztosító bevonásával” szöveg,
c) 9.  § (6)  bekezdésében az  „az ágazati integrátorok” szövegrész helyébe az  „a központi termék 

minőségbiztosító” szöveg,
d) 16. § (1) bekezdésében, 20. § (1) és (2) bekezdésében a „13–15. §-ban” szövegrész helyébe a „14. és 15. §-ban” 

szöveg,
e) 22. § (3) bekezdésében a „szervnek megfelelő ágazati integrátor” szövegrész helyébe a „szerv” szöveg
lép.

4. §  Hatályát veszíti az ÁAFK Kr.
a) 4. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja,
b) 6. § (3) és (4) bekezdése,
c) 13. §-a,
d) 15. § (3) bekezdés b) pontja,
e) 16. § (3) bekezdés c) és d) pontja,
f ) 26. § (6) bekezdésében az „– a 6. § (3) bekezdése szerinti albizottság bevonásával –” szövegrész.

5. §  Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

6. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 15. cikkének való megfelelést szolgálja.

 (2) E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 476/2021. (VIII. 9.) Korm. rendelethez

Az ÁAFK Kr. 1. melléklete a következő 15–17. ponttal egészül ki:
(Az állami érdekű alkalmazásfejlesztések tervezése, beszerzése és lebonyolítása során kötelezően érvényesítendő 
szakmapolitikai alapkövetelmények)
„15. Az  alkalmazás-fejlesztések során nem alkalmazható olyan technológiai megoldás vagy rendszer, amely 
az  adatkezelő kifejezett hozzájárulása nélkül lehetővé teszi a  harmadik fél általi hozzáférést, továbbá nem 
alkalmazható olyan technológiai elem vagy rendszer komponens, amelynek felhasználási feltételei egyoldalú 
szerződésmódosítást tesznek lehetővé, és ezáltal lehetségessé válhat a harmadik fél általi adathozzáférés.
16. Az  éles üzembe állításnál az  adott alkalmazás rendelkezik az  informatikai elektronikus információbiztonsági, 
illetve adatvédelmi, valamint a jogszabályokban vagy szerződésben meghatározott tanúsítvánnyal.
17. Az állami érdekű alkalmazásfejlesztések tervezése, illetve a fejlesztési feladatok megvalósítása során figyelemmel 
kell lenni arra, hogy az elektronikus ügyintézés lehetőségét a megvalósult alkalmazás elősegítse, illetve biztosítsa.”
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A Kormány 477/2021. (VIII. 9.) Korm. rendelete
az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere megszüntetéséről, valamint ezzel 
összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 3–6. § tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 8. és 9.  § tekintetében az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.  évi 
ccXXII. törvény 105. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. § tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi ccXXII. törvény 
105. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11.  § tekintetében a  nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010.  évi 
cLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere kötelező igénybevételének 
megszüntetésével kapcsolatos feladatátadással összefüggő rendelkezések

1. § (1) A  NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által 2021. december 31. napjáig végzett, a  kormányzati 
ügyiratkezelő érkeztető rendszer igénybevételére kötelezett átvevő szervekhez (a  továbbiakban: átvevő szervek) 
átkerülő feladatok ellátásában érintett szervezeti egységeinél vagy tevékenysége keretében foglalkoztatott 
munkavállalók foglalkoztatási jogviszonya – a  feladat átkerülésének időpontját követő hónap első napjától  – 
a feladatátadás miatt bekövetkező jogállásváltozásra tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi cXcV. törvény 
(a továbbiakban: Áht.) 11/F. § (1) bekezdése alapján az átvevő szervnél foglalkoztatottakra irányadó jogállási törvény 
szerinti jogviszonnyá alakul át az Áht. 11/F. §-ában foglaltaknak megfelelően.

 (2) A  munkaviszonyban foglalkoztatottak esetében a  tanulmányi szerződés, valamint a  munkabérelőleg 
vonatkozásában a jogok és kötelezettségek az átvevő szervekre szállnak át.

2. Záró rendelkezések

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) Az 1. §, a 3. § (1)–(3) és (5) bekezdése, az 5. §, a 6. §, a 9. § és a 10. § 2022. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 7. § és a 11. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

3. § (1) A  közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 2. § 5a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„5a. egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer: az  iratkezelés e  rendeletben meghatározott egyes fázisainak 
elvégzésére irányuló szolgáltatások, informatikai, technológiai és személyi feltételek összessége, amelyben 
a  Kormány által arra kijelölt működtető szerv és szolgáltató biztosítja az  elektronikus kapcsolattartást, valamint 
a Közszolgáltatási e-címregisztert.”

 (2) Az R1. 2. §-a a következő 29a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„29a. Közszolgáltatási e-címregiszter: az  1.  mellékletében felsorolt, valamint az  e-Papírban érintett szervek részére 
biztosítja a hivatali kapun keresztül történő küldés során a szervezeti egység szintű címezhetőséget;”

 (3) Az R1. 38/D. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az  egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszeren keresztül tévesen érkezett küldeményt a  fogadó szerv 
a címzettnek elektronikus úton haladéktalanul átadja és az átadásról a feladót haladéktalanul értesíti. Ha a tévesen 
továbbított küldeményről a  címzett nem állapítható meg vagy a  címzett nem az  1.  mellékletben felsorolt szerv, 
a fogadó szerv a feladót erről a tényről haladéktalanul értesíti és a küldeményt az iratkezelő rendszerből törli.”
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 (4) Az R1. a következő 70/A. §-sal egészül ki:
„70/A. § (1) Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere megszüntetéséről, valamint ezzel 
összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2021. (VIII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Módr. 4.) hatálybalépését követően az érkeztető rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős 
szerv az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszerével kapcsolatos szolgáltatást – a Kormány 
által meghatározott ütemterv szerint – 2021. augusztus 31. és 2021. december 31. között fokozatosan megszünteti.
(2) A  Módr. 4. hatálybalépését követően az  1.  mellékletben meghatározott szerv az  érkeztető rendszerrel 
kapcsolatos szolgáltatást a  Kormány által meghatározott ütemterv szerinti időpontig, de legkésőbb 
2021. december 31-ig veszi igénybe.
(3) Az  1.  mellékletben felsorolt közfeladatot ellátó szerv a  2022.  évi iratkezelési szabályzatot az  egységes 
kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere kötelező igénybevételének megszüntetésére tekintettel 
2021. december 31-ig készíti el.”

 (5) Az R1. a következő 70/B. §-sal egészül ki:
„70/B. § Az érkeztetési nyilvántartás 2021. évi érkeztetési adatait az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszert 
működtető szerv – mint e  tekintetben az  érkeztető rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásáért 
felelős szerv jogutódja – 2022. december 31-ig tárolja.”

4. §  Az R1.
a) 38/A.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az „érkeztető rendszere (a  továbbiakban: érkeztető rendszer) biztosítja” 

szövegrész helyébe az  „érkeztető rendszere (a  továbbiakban: érkeztető rendszer) – az  1.  mellékletben 
meghatározott szerv kérelmére – biztosítja” szöveg,

b) 1.  melléklete címében a  „rendszer érkeztető rendszerébe bevont” szövegrész helyébe a  „rendszerének 
igénybevételét kérelmező” szöveg

lép.

5. §  Az R1.
a) 68/A. § (1) bekezdésében az „érkeztető rendszer” szövegrész helyébe az „egységes kormányzati ügyiratkezelő 

rendszer a Közszolgáltatási e-címregiszter” szöveg,
b) 1. melléklete címében a „rendszerének igénybevételét kérelmező” szövegrész helyébe a „rendszerbe bevont” 

szöveg,
c) 2.  melléklete címében a  „rendszerben nem érkeztethető és nem kézbesíthető küldemények, hiteles 

elektronikus dokumentum előállítása körébe nem tartozó iratok” szövegrész helyébe a „rendszerben nem 
továbbítható küldemények” szöveg

lép.

6. §  Hatályát veszti az R1.
a) 27. § (2) bekezdésében az „– az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszerében történő 

érkeztetés kivételével –” szövegrész,
b) 38/A. § (1) bekezdés a) pontja,
c) 38/B. és 38/c. §-a,
d) 38/D. § (1) bekezdése,
e) 38/D. § (2)–(4) bekezdése,
f ) 38/E. és 38/F. §-a,
g) 68/A. § (2) és (3) bekezdése.

7. §  Hatályát veszti a  központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 3. melléklet 63. pontja.

8. §  Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R2.) a következő 9. §-sal egészük ki:
„9. § A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. gondoskodik a Magyar Posta Zrt.-vel kötött – az egységes 
kormányzati ügyiratkezelő rendszerhez kapcsolódóan megvalósuló papíralapú irat hiteles elektronikus irattá 
történő átalakítására vonatkozó – szerződés 2021. december 31-ig történő megszüntetéséről.”
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9. §  Hatályát veszti az R2. 6. § (3) bekezdése.

10. §  Hatályát veszti az  elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 121.  § 
(1) bekezdés b) pontja.

11. §  Hatályát veszti a  Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 3.  melléklet 
12. sora.

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

A belügyminiszter 26/2021. (VIII. 9.) BM rendelete
az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, rendészeti 
utánpótlási és vezetői adatbankjáról, valamint rendfokozati vizsgájáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi XLII.  törvény 
341.  § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm.  rendelet 40.  § (1)  bekezdés 20.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi XLII.  törvény 341.  § (2)  bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével –,
a 49.  § a)–c), e) és f )  pontja tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 18. pont d) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 10. és 20. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

I. FEjEzEt 
ÁltAlÁnOs rEndElKEzésEK

1. §  E rendelet hatálya az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának tagjára terjed ki.

2. §  E rendelet alkalmazásában
a) belügyi rendvédelmi szerv: a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 

jogviszonyáról szóló 2015.  évi XLII.  törvény (a  továbbiakban: Hszt.) 1.  § (1)  bekezdés a)–f )  pontjában 
meghatározott rendvédelmi feladatokat ellátó szerv,

b) egyéni továbbképzési terv: a hivatásos állomány tagja részére az Országgyűlési Őrség által a  tárgyévre előírt 
továbbképzési kötelezettségek és egyéni fejlesztési igények teljesítését biztosító képzési terv,

c) éves továbbképzési terv: a hivatásos állomány tagja egyéni továbbképzési terveinek alapján összeállított terv,
d) központi továbbképzési program: az  Országgyűlési Őrség parancsnoka által elrendelt olyan rendészeti 

továbbképzési program, amely az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának
da) valamennyi tagja vagy
db) meghatározott rendfokozati állománycsoportba tartozó valamennyi tagja

 részére egységes felkészítést biztosít,
e) minősített továbbképzési program: a  belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú 

tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a  rendészeti utánpótlási és vezetői 
adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM  rendelet (a  továbbiakban: R.) 1.  § 9.  pontja szerinti továbbképzési 
program, amely alapján folyó továbbképzési tevékenység a  képzés kivitelezésén túl magában foglalja 
a  képzésszervezési feladatok ellátását, valamint az  oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek 
biztosítását is,

f ) rendészeti továbbképzési program: a  rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
(a  továbbiakban: minisztérium) továbbképzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egysége által 
fejlesztett és lebonyolított bejelentésköteles továbbképzési program, amely széles körű szakmai ismereteket 
közvetít, és amely az  Országgyűlési Őrség parancsnokának erre irányuló döntése esetén központi 
továbbképzési programként is elrendelhető,

g) vezetői továbbképzési program: olyan rendészeti továbbképzési program, amely a  vezetői készségek 
továbbfejlesztésére irányul,

h) vezetőképzés: a rendészeti vezetővé képző tanfolyam és a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam.
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II. FEjEzEt 
A tOVÁbbKépzés

1. A továbbképzés szintjei

3. § (1) Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának továbbképzését
a) központi továbbképzési programokkal,
b) rendészeti továbbképzési programokkal,
c) vezetői továbbképzési programokkal,
d) minősített továbbképzési programokkal, valamint
e) a  belügyi rendvédelmi szerv által a  saját állománya számára szervezett, az  R. szerinti szakmai belső 

továbbképzési programokkal
kell megvalósítani.

 (2) A központi továbbképzési programot, a rendészeti továbbképzési programot és a vezetői továbbképzési programot 
a minisztérium továbbképzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egysége szervezi és bonyolítja le.

 (3) Az  Országgyűlési Őrség által lebonyolított minősített továbbképzési programnak meg kell felelnie az  R.  szerinti 
továbbképzési programminősítési eljárásban meghatározott követelményeknek, továbbá az  R.  alapján 
megállapított minőségirányítási követelményeknek.

 (4) Az  Országgyűlési Őrség által szervezett minősített továbbképzési programon az  Országgyűlési Őrség 
beleegyezésével a  belügyi rendvédelmi szerv hivatásos állományának tagja is részt vehet, ha a  továbbképzési 
program a hivatásos állomány tagjának egyéni továbbképzési tervében szereplő képzési igényhez illeszkedik.

2. A továbbképzés szervezésével kapcsolatos feladatok

4. § (1) Az  Országgyűlési Őrség parancsnoka a  hivatásos állomány továbbképzésének tervezési és értékelési rendszere 
kialakításával és működtetésével összefüggésben
a) kidolgozza a tervkészítéshez és az értékeléshez szükséges módszertani eljárásokat, valamint
b) a  minisztérium által működtetett Rendészeti, Vezetőképzési, Továbbképzési és Vizsgaportálon 

(a  továbbiakban: RVTV) nyilvántartja a  hivatásos állomány tagjainak egyéni továbbképzési tervét és 
az Országgyűlési Őrség éves továbbképzési tervét.

 (2) Az  Országgyűlési Őrség parancsnoka  évente elkészíti a  hivatásos állomány tagjának egyéni továbbképzési tervét, 
valamint az egyéni továbbképzési tervek alapján az Országgyűlési Őrség éves továbbképzési tervét.

 (3) Az  Országgyűlési Őrség parancsnoka kifejleszti és a  továbbképzési programminősítési eljárás keretében történő 
nyilvántartásba vétel érdekében a  minősített továbbképzési programot a  rendészetért felelős miniszterhez 
benyújtja.

 (4) Az Országgyűlési Őrség parancsnoka a továbbképzési programok megvalósításával összefüggő feladatai körében
a) az  egyéni továbbképzési tervek alapján meghirdeti és megszervezi a  saját szervezetén belül lebonyolítani 

tervezett továbbképzéseket,
b) a  továbbképzések megvalósításáról statisztikai célú adatszolgáltatást végez a  tárgyévet követő  év 

január 15-ig a minisztérium továbbképzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egysége részére.

3. A hivatásos állomány tagjának továbbképzési kötelezettsége

5. § (1) A  hivatásos állomány tagjának továbbképzési kötelezettsége a  3.  § (1)  bekezdése szerinti továbbképzéseken való 
részvétellel, valamint a  (2)–(4)  bekezdésben meghatározott beszámítással teljesíthető. A  (2)–(4)  bekezdés szerinti 
beszámítás a központi továbbképzési programokon való részvételi kötelezettség alól nem mentesít.

 (2) A  továbbképzési kötelezettség teljesítésébe a  rendészeti alapvizsgáról és a  rendészeti szakvizsgáról, a  Rendészeti 
Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a  rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a  rendészeti szakvizsga 
vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm.  rendelet szerinti rendészeti szakvizsga teljesítése 
30 továbbképzési ponttal, a rendfokozati vizsga teljesítése 8 továbbképzési ponttal beszámításra kerül.

 (3) A  hivatásos állomány azon tagja esetében, aki munkaköre vagy szolgálati feladatai ellátásához e  rendelet 
hatálya alá nem tartozó, de más jogszabály által előírt továbbképzési kötelezettségét teljesítette, az  ott szerzett 
továbbképzési pontok a  továbbképzési kötelezettség teljesítésébe – a  hivatásos állomány tagjának kérelmére, 
legfeljebb 8  továbbképzési pontértékig – beszámításra kerülnek. Ebben az  esetben a  hivatásos állomány tagja 
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az  Országgyűlési Őrség humánigazgatási szakszolgálatán keresztül benyújtott kérelemben köteles megjelölni azt 
a  jogszabályi hivatkozást, amely a  beszámítani kért képzés teljesítését számára előírta, továbbá a  továbbképzés 
címét és nyilvántartási számát, valamint a továbbképzéssel megszerzett továbbképzési pontszámot.

 (4) Ha a  hivatásos állomány tagja oktatói, tananyagfejlesztői feladatot lát el, e  tevékenység a  továbbképzési 
kötelezettség teljesítésébe a  hivatásos állomány tagjának kérelmére, legfeljebb 8  továbbképzési pontértékig 
beszámításra kerül. Ebben az  esetben a  hivatásos állomány tagja az  Országgyűlési Őrség humánigazgatási 
szakszolgálatán keresztül benyújtott kérelemben köteles szerepeltetni az  oktatói, tananyagfejlesztői feladatokra 
vonatkozó adatokat.

 (5) A (2)–(4) bekezdés szerinti beszámítással teljesített továbbképzési pontok az RVTV-n kerülnek rögzítésre.

6. § (1) Az Országgyűlési Őrség által szervezett minősített továbbképzési program teljesítésének mérése az Országgyűlési 
Őrség parancsnoka által kiadott, a minisztérium továbbképzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egysége 
által előzetesen véleményezett tanulmányi és vizsgaszabályzat figyelembevételével, továbbképzési pontrendszerrel 
történik. Egy továbbképzési pont egy tanulmányi munkaórának felel meg.

 (2) A továbbképzési időszak alatt – a (3)–(6) bekezdésben, valamint a 12. § (1), (3) és (7) bekezdésében meghatározott 
kivétellel – a hivatásos állomány
a) vezetői beosztást betöltő tagjának legalább 128 továbbképzési pontot,
b) tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztást betöltő tagjának legalább 96 továbbképzési pontot,
c) tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztást betöltő tagjának legalább 64 továbbképzési 

pontot
kell teljesítenie.

 (3) A  hivatásos állomány rész-szolgálatteljesítési időben foglalkoztatott tagja által teljesítendő továbbképzési pontok 
számát a (2) bekezdésben foglaltakhoz képest a rész-szolgálatteljesítési idővel arányosan kell megállapítani.

 (4) Ha a  hivatásos állomány rendvédelmi egészségkárosodási ellátásra jogosult tagja csökkentett szolgálatteljesítési 
időben teljesít szolgálatot, az  általa teljesítendő továbbképzési pontok számát a  (2)  bekezdésben foglaltakhoz 
képest a szolgálatteljesítési idő csökkentésével arányosan kell megállapítani.

 (5) Ha a  továbbképzési időszak alatt a  hivatásos állomány tagjának besorolási osztálya megváltozik, vagy őt vezetői 
beosztásba nevezik ki, illetve ilyen beosztással bízzák meg, a  továbbképzési időszak során megszerzendő 
továbbképzési pontok mennyiségét időarányosan kell megállapítani. A  besorolási osztály megváltozása, illetve 
a  vezetői kinevezés vagy megbízás előtti időszakra a  korábbi továbbképzési kötelezettség időarányos részét, 
a  változás bekövetkeztét követően a  magasabb továbbképzési kötelezettség időarányos részét kell figyelembe 
venni.

 (6) Ha a  továbbképzési időszak alatt a  hivatásos állomány tagja vezetői kinevezését vagy megbízását visszavonják, 
a továbbképzési kötelezettségét az új beosztásának megfelelően kell teljesítenie.

7. § (1) Évente a hivatásos állomány
a) vezetői beosztást betöltő tagjának legalább 8 továbbképzési pont értékben,
b) tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztást betöltő tagjának legalább 6 továbbképzési pont 

értékben,
c) tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztást betöltő tagjának legalább 4 továbbképzési 

pont értékben
rendel el központi továbbképzést az Országgyűlési Őrség parancsnoka.

 (2) A részére meghatározott központi továbbképzésen a hivatásos állomány tagja köteles részt venni.
 (3) A  6.  § (2)  bekezdésében meghatározott mértékű továbbképzési pontot a  hivatásos állomány tagjának úgy kell 

megszereznie a  továbbképzési időszak alatt, hogy a  központi továbbképzések teljesítésével járó továbbképzési 
pontértéken felül még szükséges továbbképzési pontok
a) legfeljebb 45%-át az  Országgyűlési Őrség parancsnoka által kötelezően előírt továbbképzési programon 

történő részvétellel,
b) az a) pont szerinti képzéseken szerzett pontértéken felül fennmaradó részét a továbbképzésre kötelezett által 

– szolgálati elöljárója beleegyezésével – önállóan választott továbbképzési programon történő részvétellel
szerzi meg.

 (4) Az  5.  § (2)–(4)  bekezdése szerint beszámított pontértékek a  (3)  bekezdés b)  pontja szerinti, önállóan választott 
képzésbe számíthatóak be.
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 (5) A  hivatásos állomány tagjának a  továbbképzési időszak egyes  éveiben kötelező megszereznie a  továbbképzési 
időszakban teljesítendő összes továbbképzési pont legalább 15%-át úgy, hogy a  továbbképzési időszak 
harmadik éve végére a továbbképzési időszakban teljesítendő összes továbbképzési pont legalább 75%-át elérje.

 (6) A hivatásos állomány tagja az Országgyűlési Őrség parancsnokának egyetértésével a 6. § (2) bekezdésében előírtnál 
több továbbképzési pontot is teljesíthet a továbbképzési időszakban. Ha a hivatásos állomány tagja a továbbképzési 
időszakban a  számára előírtnál több továbbképzési pontot teljesít, az  előírt pontmennyiséget meghaladó 
továbbképzési pontok – legfeljebb az  adott továbbképzési időszakra előírt továbbképzési pontmennyiség 
25%-ának megfelelő mértékben – a  következő továbbképzési időszakra átvihetők, feltéve, hogy a  többletpontok 
megszerzése a továbbképzési időszak utolsó 12 hónapjában történt.

8. § (1) A  hivatásos állomány tagja által teljesített továbbképzésről a  minisztérium tanúsítványt állít ki. A  tanúsítvány 
az  RVTV-ről letölthető elektronikus formában kerül kiállításra. A  tanúsítvány legalább fokozott biztonságú 
elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel történő hitelesítéssel állítható ki.

 (2) A tanúsítványnak tartalmaznia kell
a) a továbbképzést teljesítő nevét, születési nevét, születési idejét és helyét,
b) a  továbbképzési program megnevezését, valamint a  továbbképzési programot végrehajtó szerv 

megnevezését,
c) a megszerzett továbbképzési pontok számát,
d) a kiállítás dátumát,
e) a kiállító megnevezését,
f ) a továbbképzési program nyilvántartásba vételi kódját, valamint
g) a képzés számát.

 (3) A  továbbképzési pont igazolására akkor kerülhet sor, ha a  résztvevő maradéktalanul teljesítette a  továbbképzési 
programban előírt követelményeket.

 (4) Az Országgyűlési Őrség a továbbképzési pontokat az RVTV igénybevételével tartja nyilván.

4. A vezetői továbbképzés

9. § (1) A hivatásos állomány vezetői beosztást betöltő tagja évente vezetői továbbképzésen köteles részt venni.
 (2) A vezetői továbbképzés beszámít a 6. § (2) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítésébe.
 (3) A hivatásos állomány vezetői beosztást betöltő tagja a minisztérium továbbképzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó 

szervezeti egysége által szervezett vezetői továbbképzésen vesz részt. Az  Országgyűlési Őrség parancsnoka és 
helyettesei vezetői továbbképzésének végrehajtásába a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bevonható.

5. A továbbképzési kötelezettség és a továbbképzési időszak

10. § (1) A továbbképzési kötelezettség a próbaidő leteltét követő napon kezdődik. Ha a kinevezés próbaidő nélkül történik, 
a továbbképzési kötelezettség a hivatásos szolgálati jogviszonyba történő kinevezés napján kezdődik.

 (2) A továbbképzés a továbbképzési időszakokban történik.
 (3) A hivatásos állomány tagjának éves továbbképzési kötelezettségét úgy kell meghatározni, hogy a továbbképzésen 

való részvétellel járó távollét a 15 munkanapot nem haladhatja meg.
 (4) Ha az Országgyűlési Őrség alapvető feladatainak vagy a hivatásos állomány tagja munkaköri feladatainak év közben 

bekövetkező változása indokolja, az  Országgyűlési Őrség parancsnoka a  (3)  bekezdésben foglalt korlátozástól 
eltérően is előírhat továbbképzést a hivatásos állomány tagja számára.

 (5) A  hivatásos állomány tagjának egyéni továbbképzési tervében szereplő, jelenléti kötelezettséggel járó 
továbbképzésen való részvételhez szükséges időre – beleértve a vizsga időtartamát is – a hivatásos állomány tagja 
számára szolgálatmentességet kell biztosítani.

11. § (1) A  továbbképzési időszak időtartama a  hivatásos állomány nem vezetői beosztást betöltő tagja esetében  
– a (2)–(6) bekezdésben és a 12. §-ban foglalt kivétellel – négy év.

 (2) Ha a  hivatásos állomány nem vezetői beosztást betöltő tagjának fizetési várakozási ideje négy  évnél hosszabb 
vagy rövidebb, a továbbképzési időszak a fizetési várakozási idő várható leteltéhez igazodóan kerül megállapításra, 
a  továbbképzési időszak utolsó  napja a  fizetési várakozási idő leteltének  napja. Ha a  fizetési várakozási idő 
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leteltének  napja megváltozik, az  Országgyűlési Őrség humánigazgatási szakszolgálata a  továbbképzési időszak 
időtartamát felülvizsgálja, és a változást az RVTV-n rögzíti.

 (3) A  hivatásos állomány tagjának nem vezetői beosztásból vezetői beosztásba történő kinevezéskor a  folyamatban 
lévő továbbképzési időszak időtartama nem változik. A  kinevezéskor folyamatban lévő továbbképzési időszak 
leteltét követően – a (2), illetve a (4)–(6) bekezdésben és a 12. §-ban foglalt kivétellel – a hivatásos állomány vezetői 
beosztást betöltő tagja esetében a továbbképzési időszak időtartama négy év.

 (4) A továbbképzési időszak befejeződik, ha a továbbképzésre kötelezett hivatásos szolgálati jogviszonya megszűnik.
 (5) A  hivatásos állomány tagjának a  Hszt. 97.  §-án alapuló, az  Országgyűlési Őrséghez történő áthelyezése esetén 

az  áthelyezés előtt megkezdett, az  R. vagy a  belügyminiszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági 
szolgálatok hivatásos állományának továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási 
és vezetői adatbankról szóló 35/2017. (XII. 20.) BM  utasítás szabályai szerinti továbbképzési időszak nem szakad 
meg, és az áthelyezést megelőzően megszerzett továbbképzési pontokat az áthelyezést követően az Országgyűlési 
Őrségnél is figyelembe kell venni.

 (6) A  hivatásos állomány tagjának megszűnik a  továbbképzési kötelezettsége, ha a  rá irányadó öregségi 
nyugdíjkorhatár eléréséig öt évnél rövidebb idő van hátra.

12. § (1) Ha a  hivatásos állomány tagjának továbbképzési időszaka négy  évtől eltérő időtartamú, a  6.  § (2)  bekezdésében 
meghatározott továbbképzési pontokat a négyéves időtartamhoz viszonyítva időarányosan kell teljesíteni.

 (2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha a hivatásos állomány tagjának fizetési fokozatban való előresorolására 
a  Hszt. 121.  § (1)  bekezdésében meghatározott feltétel hiányában nem kerül sor, a  továbbképzési időszak 
időtartama a  hivatásos állomány tagjának fizetési fokozatban való előresorolásának  napjáig meghosszabbodik, 
azzal, hogy a  hivatásos állomány tagja által a  továbbképzési időszakban megszerzendő továbbképzési pontok 
mennyisége nem emelkedik a 6. § (2) bekezdésében meghatározott pontmennyiséghez képest.

 (3) A hivatásos állomány tagjának
a) szülési szabadsága,
b) 3 hónapot meghaladó külföldre vezénylése,
c) 3 hónapot meghaladó, de rendelkezési állományba helyezéssel nem járó egészségügyi szabadsága
esetén a  továbbképzési időszakban szerzendő továbbképzési pontokat az  a)–c)  pont szerinti időszakon kívüli 
időtartammal időarányosan kell teljesíteni, azonban a továbbképzési időszak tartama nem változik.

 (4) A Hszt. 117. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel – a  (3) bekezdés b) pontjában foglalt kivétellel – 
a  hivatásos állomány Hszt. 77.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti rendelkezési állományban lévő tagja esetében 
a rendelkezési állományba helyezés a továbbképzési időszakot nem szakítja meg.

 (5) A  Hszt. 117.  § (6)  bekezdés b)  pontjában foglaltakra figyelemmel a  hivatásos állomány Hszt. 77.  § (1)  bekezdés 
b)  vagy h)–k)  pontja szerinti rendelkezési állományban lévő tagja esetében a  rendelkezési állományba 
helyezéssel a  továbbképzési időszak megszakad, és kizárólag a  fizetési várakozási időhöz igazodóan folytatódik, 
a megszerzendő továbbképzési pontok mennyisége nem változik.

 (6) A  Hszt. 117.  § (6)  bekezdés c)  pontjában foglaltakra figyelemmel a  hivatásos állomány Hszt. 77.  § (1)  bekezdés 
c)–g)  pontja szerinti rendelkezési állományban lévő tagja esetében a  rendelkezési állományba helyezéssel 
– a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel – a továbbképzési időszak megszakad és kizárólag a fizetési várakozási 
időhöz igazodóan folytatódik, a megszerzendő továbbképzési pontok mennyisége nem változik.

 (7) A  Hszt. 117.  § (6)  bekezdés d)  pontjára figyelemmel a  fizetési várakozási időbe a  továbbképzési kötelezettség 
teljesítése nélkül figyelembe veendő időtartammal időarányosan a  megszerzendő továbbképzési pontok számát 
csökkenteni kell, azonban a  továbbképzési időszak csak a  Hszt.-ben meghatározott összesen négy  év elteltekor 
szakad meg.

 (8) A Hszt. 281. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamra a továbbképzési időszak megszakad, és kizárólag ezen 
időtartam befejeződését követően folytatódik, a megszerzendő pontok mennyisége nem változik.

 (9) A Hszt. 73–75. §-a szerinti szünetelés időtartamára a továbbképzési időszak megszakad, és kizárólag ezen időtartam 
befejeződését követően folytatódik, a megszerzendő pontok mennyisége nem változik.

6. A továbbképzési kötelezettség teljesítésének finanszírozása

13. § (1) A hivatásos állomány tagja számára előírt továbbképzési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrást 
–  legalább az  előírt kötelezettségek teljesítését biztosító mértékben – az  Országgyűlési Őrség a  költségvetéséből 
biztosítja.
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 (2) Az  Országgyűlési Őrség a  minisztériumnak a  hivatásos állomány létszáma alapján továbbképzési hozzájárulást 
(a  továbbiakban: normatív hozzájárulás) fizet. Az  Országgyűlési Őrség a  normatív hozzájárulás útján fizeti meg 
az  e  rendelet szerinti továbbképzések díját, továbbá a  rendészeti szakvizsgával és a  rendfokozati vizsgával 
kapcsolatos költségeket, a  rendészeti szakvizsga felkészítési díját és első alkalommal a  vizsgadíját. A  normatív 
hozzájárulás alapja a  rendvédelmi illetményalap (a  továbbiakban: illetményalap) 60%-a, amelyet az  Országgyűlési 
Őrség minden év február 15-ig, az Országgyűlési Őrségnél a tárgyév január 1-jén foglalkoztatott hivatásos állomány 
létszáma 70%-ának alapulvételével, előirányzat-átadással teljesít.

 (3) Ha az  Országgyűlési Őrség a  normatív hozzájárulást megfizeti, azonban a  továbbképzésre kötelezettek nem 
vesznek részt a  továbbképzésben, illetve ha az  Országgyűlési Őrség által megfizetett normatív hozzájárulás 
az  adott  naptári  év utolsó  napján meghaladja a  hivatásos állomány továbbképzésen részt vett létszámával 
arányosan fizetendő normatív hozzájárulás összegét, a minisztérium a továbbképzésekre fel nem használt normatív 
hozzájárulás összegét a következő évi továbbképzés költségébe beszámítja.

 (4) Ha az  Országgyűlési Őrség továbbképzési igényei az  év folyamán meghaladják a  megfizetett normatív 
hozzájárulás összegét, akkor az  Országgyűlési Őrség többlet-normatív hozzájárulást köteles fizetni a  különbözet 
mértékében a minisztérium részére. A különbözetet az Országgyűlési Őrség a következő évben fizetendő normatív 
hozzájárulással összevontan fizeti meg előirányzat-átadás útján.

 (5) A  hivatásos állomány tagjai továbbképzési kötelezettségeinek teljesítését biztosító forrás kizárólag 
a programjegyzékben szereplő továbbképzési programok útján, valamint a továbbképzési rendszer működtetésére 
és fejlesztésére használható fel.

 (6) A  minisztérium a  tárgyévet követően részletes kimutatást készít a  megfizetett normatív hozzájárulás összegének 
felhasználásáról és az  Országgyűlési Őrség hivatásos állományának tagjai által igénybe vett továbbképzésekről, 
valamint a  következő  évre – az  Országgyűlési Őrség 4.  § (4)  bekezdés b)  pontja szerinti adatszolgáltatása és 
az elszámolás alapján megállapított – előirányzat-átadás útján történő fizetési kötelezettségről, amelyet január 31-ig 
megküld az Országgyűlési Őrség részére.

 (7) A  továbbképzés során felmerülő utazás, étkezés és szállás költségeit az  Országgyűlési Őrség a  költségvetéséből 
biztosítja.

 (8) A 9. § (3) bekezdésében meghatározott vezetői továbbképzésre a minisztérium és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
közötti megállapodás alapján kerül sor. Ha a vezetői továbbképzésre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bevonásával 
került sor, a  teljesített továbbképzésekről a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem által kiadott igazolás alapján 
a minisztérium megtéríti a megállapodásban rögzített költségeket.

7. A továbbképzés tervezése

14. § (1) A hivatásos állomány tagjának továbbképzése tervszerűen az éves és egyéni továbbképzési tervek alapján történik.
 (2) Az egyéni továbbképzési tervek elkészítéséhez szükséges útmutatót az Országgyűlési Őrség parancsnoka adja ki, és 

– a minisztérium továbbképzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egysége közreműködésével – az RVTV-n 
keresztül közzéteszi.

 (3) A továbbképzési tervek tartalmazzák a továbbképzési kötelezettség teljesítésének alapjául szolgáló továbbképzési 
programokat.

15. § (1) Az egyéni továbbképzési tervek elkészítéséről az Országgyűlési Őrség parancsnoka gondoskodik. Az éves és egyéni 
továbbképzési tervet az Országgyűlési Őrség parancsnoka az év közben felmerülő továbbképzési igények alapján 
módosíthatja.

 (2) Az  egyéni továbbképzési terv elkészítésénél figyelembe kell venni az  előző  év teljesítményértékelésének 
eredményét, illetve a  hivatásos állomány tagja legutolsó minősítésének a  további előmenetelre vonatkozó 
javaslatait.

16. §  Az Országgyűlési Őrség parancsnoka által jóváhagyott éves továbbképzési tervet az Országgyűlési Őrség a tárgyév 
március 31-ig megküldi a rendészetért felelős miniszter részére.
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III. FEjEzEt 
A rEndészEtI VEzEtőKIVÁlAsztÁs és A VEzEtőKépzés

8. A rendészeti vezetőkiválasztási eljárás

17. § (1) A  rendészeti vezetőkiválasztási eljárásban (a  továbbiakban: vezetőkiválasztási eljárás) való részvételre a  hivatásos 
állomány tagját az Országgyűlési Őrség parancsnoka jelölheti, a hivatásos állomány tagjának beleegyezésével.

 (2) A vezetőkiválasztási eljárásban való részvételre a hivatásos állomány azon tagja jelölhető, aki legalább 4 év hivatásos 
szolgálati jogviszonyban töltött idővel rendelkezik, és a  legutolsó  éves teljesítményértékelése kivételes vagy jó 
teljesítményfokozatú.

18. § (1) A  vezetőkiválasztási eljárás során a  hivatásos állomány tagja az  R. 28.  § (1)  bekezdése szerinti 
kompetenciafelmérésen vesz részt.

 (2) A  hivatásos állomány tagja a  vezetőkiválasztási eljárásban való részvétel idejére mentesül a  szolgálatteljesítési 
kötelezettség alól.

 (3) A kompetenciafelmérést végző személyek kijelölésére, a vezetőkiválasztási eljárás lefolytatására, a vezetőkiválasztási 
eljárás eredményének értékelésére és nyilvántartására az  R.-ben, továbbá az  R. szerint kiadott tanulmányi és 
vizsgaszabályzatban foglaltak az irányadók.

 (4) A  kompetenciafelmérés során megállapított adatok, illetve a  vezetőkiválasztási eljáráshoz használt informatikai 
rendszerben kezelt adatok tekintetében a minisztérium az adatkezelő.

19. § (1) A  minisztérium vezetőkiválasztással és vezetőképzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egysége 
a  hivatásos állomány vezetőkiválasztási eljárásban részt vevő tagja számára igazolást állít ki a  vezetőkiválasztási 
eljárás teljesítéséről. Az igazolás legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel 
történő hitelesítéssel állítható ki.

 (2) A  vezetőkiválasztási eljárás eredményéről az  Országgyűlési Őrség humánigazgatási szakszolgálata útján 
az Országgyűlési Őrség parancsnokát is tájékoztatni kell.

 (3) A  hivatásos állománynak a  vezetőkiválasztási eljárást eredményesen teljesítő tagja – hozzájárulása esetén  – 
felvételre kerül az  Országgyűlési Őrség által vezetett rendészeti utánpótlási és vezetői adatbank utánpótlási 
nyilvántartásába.

 (4) Az  eredménytelenül záródó vezetőkiválasztási eljárás első alkalommal 6 hónap elteltével ismételhető meg. 
Az ismételten eredménytelenül záródó vezetőkiválasztási eljárás 2 év elteltével ismételhető meg újra.

9. A rendészeti utánpótlási és vezetői adatbank

20. §  A hivatásos állománynak a  rendészeti utánpótlási és vezetői adatbank utánpótlási nyilvántartásába felvett tagja 
rendészeti vezetővé képző tanfolyamon vehet részt.

21. §  Ha a  hivatásos állomány tagját a  rendészeti utánpótlási és vezetői adatbank vezetői nyilvántartásából azért 
kell törölni, mert a  vezetői megbízását visszavonták, és azt követően nem kapott más vezetői megbízást, akkor 
– ha korábban eredményesen vett részt a vezetőkiválasztási eljárásban – hozzájárulásával az adatbank utánpótlási 
nyilvántartásába kerül felvételre.

10. A rendészeti vezetővé képző tanfolyam

22. § (1) A rendészeti vezetővé képző tanfolyam az Országgyűlési Őrségnél rendszeresített vezetői beosztások betöltéséhez 
előírt felnőttképzési, az alapvető vezetői készségeket fejlesztő tanfolyam, melyet a minisztérium vezetőkiválasztással 
és vezetőképzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egysége szervez és bonyolít le.

 (2) A  rendészeti vezetővé képző tanfolyamon történő részvételre az  Országgyűlési Őrség parancsnokának 
kezdeményezése alapján kerülhet sor.

 (3) A rendészeti vezetővé képző tanfolyamon a hivatásos állomány azon tagja vehet részt, aki
a) az Országgyűlési Őrség által vezetett rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankban szerepel,
b) rendészeti szakvizsgával rendelkezik, vagy mentesül annak letétele alól, és
c) a vezetőkiválasztási eljárást eredményesen teljesítette.
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23. § (1) A  rendészeti vezetővé képző tanfolyam szervezésére, lefolytatására, zárófelmérés és vizsgagyakorlat keretében 
történő értékelésére az  R.-ben, továbbá az  R. szerint kiadott tanulmányi és vizsgaszabályzatban foglaltak 
az irányadók.

 (2) A  minisztérium vezetőkiválasztással és vezetőképzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egysége 
a  rendészeti vezetővé képző tanfolyam eredményes teljesítéséről tanúsítványt állít ki. A  tanúsítvány legalább 
fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel történő hitelesítéssel állítható ki. 
A kiállított tanúsítványok nyilvántartását a minisztérium végzi.

 (3) A  rendészeti vezetővé képző tanfolyam eredményéről a  minisztérium vezetőkiválasztással és vezetőképzéssel 
kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egysége az Országgyűlési Őrség parancsnokát tájékoztatja.

 (4) A  hivatásos állomány tagja a  rendészeti vezetővé képző tanfolyam, a  zárófelmérés és a  vizsgagyakorlat idejére 
mentesül a szolgálatteljesítési kötelezettség alól.

11. A rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam

24. § (1) A  rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam az  Országgyűlési Őrségnél rendszeresített középvezetői és kiemelt 
vezetői besorolású, vezetői beosztásnak minősülő szolgálati beosztások betöltéséhez előírt felnőttképzési, 
felsővezetői készségeket fejlesztő tanfolyam, melyet a  minisztérium vezetőkiválasztással és vezetőképzéssel 
kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egysége szervez és bonyolít le.

 (2) A  rendészeti mestervezetővé képző tanfolyamon történő részvételre az  Országgyűlési Őrség parancsnokának 
kezdeményezése alapján kerülhet sor.

 (3) A  rendészeti mestervezetővé képző tanfolyamon a  hivatásos állomány azon tagja vehet részt, aki a  rendészeti 
vezetővé képző tanfolyam követelményeinek eleget tett, vagy annak teljesítése alól mentesül.

25. § (1) A  rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam szervezésére, lefolytatására, zárófelmérés keretében történő 
értékelésére az R.-ben, továbbá az R. szerint kiadott tanulmányi és vizsgaszabályzatban foglaltak az irányadók.

 (2) A  minisztérium vezetőkiválasztással és vezetőképzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egysége 
a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam eredményes teljesítéséről tanúsítványt állít ki. A tanúsítvány legalább 
fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel történő hitelesítéssel állítható ki. 
A kiállított tanúsítványok nyilvántartását a minisztérium végzi.

 (3) A rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam eredményéről a minisztérium vezetőkiválasztással és vezetőképzéssel 
kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egysége az Országgyűlési Őrség parancsnokát tájékoztatja.

 (4) A  hivatásos állomány tagja a  rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam és a  zárófelmérés idejére mentesül 
a szolgálatteljesítési kötelezettség alól.

12. A vezetőkiválasztási eljárással és a vezetőképzéssel kapcsolatos költségek

26. § (1) A vezetőkiválasztási eljárással és a vezetőképzéssel kapcsolatos költségeket az Országgyűlési Őrség a minisztérium 
részére előirányzat-átadás útján fizeti meg a  tárgyévi továbbképzési normatív hozzájárulással összevontan. 
A  vezetőkiválasztási eljárásban, valamint a  vezetőképzésen részt vevők tárgyévi tervezett létszámáról 
az Országgyűlési Őrség a minisztériumot január 15-ig tájékoztatja.

 (2) Ha az  Országgyűlési Őrség az  (1)  bekezdés szerinti költséget megfizeti, azonban a  tervezett számú érintett 
nem vesz részt a vezetőkiválasztási eljárásban vagy a vezetőképzésben, a minisztérium a fel nem használt összeget 
a következő évi vezetőkiválasztási eljárás és vezetőképzés költségébe beszámítja.

 (3) Ha az  Országgyűlési Őrség vezetőkiválasztási eljárással és vezetőképzéssel kapcsolatos igényei az  év folyamán 
meghaladják az  (1)  bekezdés szerint megfizetett összeget, akkor az  Országgyűlési Őrség többlet-hozzájárulást 
köteles fizetni a  különbözet mértékében a  minisztérium részére. A  különbözetet az  Országgyűlési Őrség 
a következő évben fizetendő normatív hozzájárulással összevontan fizeti meg előirányzat-átadás útján.

27. § (1) A  vezetőkiválasztási eljárásban történő részvétel egy főre eső díja az  illetményalap közterhekkel növelt 
összegének 35%-a.

 (2) A  rendészeti vezetővé képző tanfolyamon való részvétel egy főre eső díja az  illetményalap közterhekkel növelt 
összegének 200%-a.

 (3) A  rendészeti mestervezetővé képző tanfolyamon való részvétel egy főre eső díja az  illetményalap közterhekkel 
növelt összegének 150%-a.
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28. § (1) A minisztérium a tárgyévet követően részletes kimutatást készít az Országgyűlési Őrség vezetőkiválasztási eljárással 
és vezetőképzéssel kapcsolatban megfizetett hozzájárulásának felhasználásáról és az Országgyűlési Őrség hivatásos 
állományának tagjai által igénybe vett szolgáltatásokról, valamint a következő évre – az Országgyűlési Őrség 26. § 
(1)  bekezdése szerinti adatszolgáltatása és az  elszámolás alapján megállapított – előirányzat-átadás útján történő 
fizetési kötelezettségről, melyet január 31-ig megküld az Országgyűlési Őrség részére.

 (2) A vezetőkiválasztási eljárásban és a vezetőképzésben történő részvétellel kapcsolatban felmerülő utazási, étkezési 
és szállásköltséget az  Országgyűlési Őrség a  hivatásos állomány tagja részére a  jogszabályoknak megfelelően 
biztosítja.

 (3) Akit önhibájából a  rendészeti vezetővé képző tanfolyamon vagy a  rendészeti mestervezetővé képző tanfolyamon 
való újbóli részvételre köteleznek, köteles az ismételt felkészítő tanfolyam költségeit megfizetni.

IV. FEjEzEt 
A rEndFOKOzAtI VIzsgA

13. A rendfokozati vizsga teljesítésére kötelezettek, a rendfokozati vizsga típusai

29. § (1) A hivatásos állomány tagja rendfokozati vizsgát tesz
a) a Hszt. 121. § (2) bekezdése alapján a magasabb rendfokozatba és az ahhoz rendelt fizetési fokozatba történő 

előléptetés esedékessége esetén, ha a magasabb rendfokozathoz rendfokozati vizsgát kell teljesíteni,
b) a  Hszt. 122.  §-a alapján, ha magasabb besorolási kategóriába tartozó szolgálati beosztásba vagy vezetői 

beosztásba történő kinevezését tervezik, és az rendfokozati előmenetellel is jár,
c) a  Hszt. 125.  § (3)  bekezdése alapján soron kívül eggyel magasabb rendfokozatba történő kinevezés, 

előléptetés esetén.
 (2) A  hivatásos állomány tagja önkéntes jelentkezés alapján teljesítheti a  következő, magasabb rendfokozati vizsgát 

az  előmenetelének elősegítésére, magasabb besorolási kategóriába tartozó szolgálati beosztásba vagy vezetői 
beosztásba történő kinevezhetősége érdekében.

 (3) Az  (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott esetben a  hivatásos állomány tagja a  rendfokozati vizsgát 
a  rendfokozatba történő előléptetést megelőző utolsó fizetési fokozatában, az  Országgyűlési Őrség parancsnoka 
írásbeli kötelezése alapján teljesíti. A  rendfokozati vizsga a  fizetési fokozat bármely  évében teljesíthető, 
a teljesítés évéről a rendfokozati vizsgára kötelezett dönt.

 (4) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a hivatásos állomány tagja a kinevezését tervező munkáltatói 
jogkört gyakorló erre irányuló írásbeli kötelezése alapján teljesíti a rendfokozati vizsgát.

 (5) Az  (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott esetben a  hivatásos állomány tagja a  rendfokozati vizsgát utólag 
teljesíti, legkésőbb a magasabb rendfokozatba történő előléptetést követő egy éven belül. Az Országgyűlési Őrség 
parancsnoka a hivatásos állomány tagját az előléptetéskor írásban kötelezi a rendfokozati vizsga letételére.

30. §  A hivatásos állomány tagja
a) törzsőrmesteri vagy főtörzsőrmesteri rendfokozatba történő előléptetés esetén tiszthelyettesi,
b) zászlósi, törzszászlósi vagy főtörzszászlósi rendfokozatba történő előléptetés esetén zászlósi,
c) főhadnagyi vagy századosi rendfokozatba történő előléptetés esetén tiszti,
d) őrnagyi vagy alezredesi rendfokozatba történő előléptetés esetén főtiszti
rendfokozati vizsga teljesítésére köteles.

31. § (1) Mentesül a rendfokozati vizsga letétele alól, aki
a) rendészeti szakvizsgával rendelkezik − vagy annak letétele alól a  rendészeti szakvizsgára vonatkozó 

szabályok szerint mentesül −, és rendészeti szakvizsgához kötött szolgálati beosztásban teljesít szolgálatot,
b) címzetes rendfokozattal rendelkezik, vagy
c) alacsonyabb rendfokozattal járó szolgálati beosztásba helyezést követően újra magasabb rendfokozatba 

kerül, de az ehhez tartozó vagy magasabb rendfokozati vizsgát korábban már teljesítette.
 (2) Nem kell rendfokozati vizsgát tenni hivatásos szolgálati jogviszony létesítése esetén, továbbá az  első tiszti 

rendfokozatba történő kinevezéskor.
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32. § (1) Az  Országgyűlési Őrség humánigazgatási szakszolgálata a  rendfokozati vizsga szervezésével, lebonyolításával 
kapcsolatos feladatai keretében
a) megtervezi a rendfokozati vizsgák időpontjait,
b) konzulensi felkészítéseket szervez,
c) biztosítja a rendfokozati vizsga személyi és tárgyi feltételeit,
d) kezdeményezi az RVTV-n a követelményrendszer, a felkészítő tananyag, a vizsgakérdéssor, a vizsgaidőpontok 

és az eredmények közzétételét.
 (2) Az Országgyűlési Őrség a rendfokozati vizsga szervezéséhez és lebonyolításához a minisztérium által üzemeltetett 

RVTV-t használja.
 (3) Az  Országgyűlési Őrség parancsnoka kiadja a  vizsgaszabályzatot, melyet a  helyben szokásos módon közzé kell 

tenni. A  vizsgaszabályzat tartalmazza a  felkészítés és a  rendfokozati vizsgák megszervezésének részletes eljárási 
szabályait, a vizsgajegyzőkönyvekről és a vizsgaokmányokról szóló iratmintákat.

 (4) Az  Országgyűlési Őrség parancsnoka által kijelölt, megbízólevéllel rendelkező személy jogosult ellenőrizni 
a  rendfokozati vizsga lebonyolításával kapcsolatos szabályok betartását. Az  ellenőrzésre kijelölt személy 
a rendfokozati vizsgán jelen lehet, és a rendfokozati vizsga menetét megfigyelheti, továbbá az iratokba betekinthet.

14. A rendfokozati vizsga követelményrendszere és tárgykörei

33. § (1) A hivatásos állomány tagja a rendfokozati vizsgát a rendfokozati vizsgára jelentkezéskor hatályos
a) általános részi és
b) – az Országgyűlési Őrség parancsnoka által kiadott – különös részi
követelményrendszeren alapuló felkészítő tananyag és vizsgakérdéssor alapján teljesíti.

 (2) A rendfokozati vizsga
a) tiszthelyettesi és zászlósi rendfokozati vizsga esetében különös részből,
b) tiszti és főtiszti rendfokozati vizsga esetében általános és különös részből
áll.

 (3) A rendfokozati vizsgával kapcsolatos részletes szabályokat az 1. melléklet tartalmazza.
 (4) A  rendfokozati vizsga általános része a  hivatásos állomány tagja által elsajátítandó közszolgálati és ágazati 

ismereteket tartalmazza, amely követelményrendszerét az 1. melléklet 5. pontja részletezi.
 (5) A rendfokozati vizsga különös része két elkülönült ismeretanyagból áll, amelyek

a) az Országgyűlési Őrséghez kötődő általános ismereteket, valamint
b) az egyes szolgálati beosztásokhoz kötődő szakmaspecifikus ismereteket
tartalmazzák.

34. § (1) A  rendfokozati vizsga különös részi követelményrendszerét, az  általános és a  különös részi 
követelményrendszereken alapuló felkészítő tananyagot és vizsgakérdéssort az  Országgyűlési Őrség parancsnoka 
adja ki.

 (2) Az  Országgyűlési Őrség parancsnoka a  különös részi követelményrendszer, a  felkészítő tananyag és 
a vizsgakérdéssor összeállítása érdekében az Országgyűlési Őrség állományából munkacsoportot hoz létre.

 (3) A  felkészítő tananyagot és a  vizsgakérdéssort folyamatosan felül kell vizsgálni, és módosítási javaslat esetén azt 
az Országgyűlési Őrség parancsnoka részére jóváhagyásra fel kell terjeszteni.

 (4) Az  Országgyűlési Őrség parancsnoka az  általános és a  különös részi felkészítő tananyaghoz kapcsolódó 
konzulenseket írásban jelöli ki.

 (5) A rendfokozati vizsgát az Országgyűlési Őrség humánigazgatási szakszolgálata szervezi.
 (6) Az  általános részi és különös részi követelményrendszert, a  felkészítő tananyagot és a  vizsgakérdéssort 

az  Országgyűlési Őrség – a  minisztérium továbbképzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egysége 
közreműködésével – az RVTV-n teszi közzé.

15. Vizsgaidőpontok és felkészülés a rendfokozati vizsgára

35. § (1) Az  Országgyűlési Őrség humánigazgatási szakszolgálata  évente 2 alkalommal biztosít lehetőséget rendfokozati 
vizsga letételére. A  kitűzött időpontokat az  Országgyűlési Őrség – a  minisztérium továbbképzéssel kapcsolatos 
feladatokat ellátó szervezeti egysége közreműködésével – közzéteszi az RVTV-n.
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 (2) A  hivatásos állomány tagjának az  egyéni továbbképzési tervében szerepeltetni kell a  tárgyévre tervezett 
rendfokozati vizsgát.

 (3) Rendfokozati vizsgát a hivatali munkarend szerinti munkanapra kell szervezni.
 (4) A  rendfokozati vizsgára a  hivatásos állomány tagja a  közzétett felkészítő tananyag alapján, önállóan vagy erre 

vonatkozó igénye esetén az  Országgyűlési Őrség parancsnoka által kijelölt konzulensek közreműködésével 
készül  fel. Az  egyéni felkészülésre szolgálatmentesség nem jár, a  konzultáció időtartamára a  Hszt. 105.  § 
(1) bekezdés h) pontján alapuló szolgálatmentességet kell biztosítani.

16. Jelentkezés a rendfokozati vizsgára

36. § (1) A rendfokozati vizsgára a munkáltató kötelezése alapján vagy önkéntesen lehet jelentkezni.
 (2) Önkéntes jelentkezés esetén a rendfokozati vizsga letétele alól mentesítés nem adható.
 (3) Önkéntes jelentkezés esetén a hivatásos állomány tagja a választott vizsgaidőpontot megelőző legalább 60 nappal 

jelzi az Országgyűlési Őrség humánigazgatási szakszolgálatának a vizsgázási szándékát.
 (4) A  vizsgázót az  Országgyűlési Őrség humánigazgatási szakszolgálata rögzíti a  rendszerben (a  továbbiakban: 

jelentkeztetés) a rendfokozati vizsgára az RVTV-n a vizsgaidőpontot megelőző legalább 45 nappal.
 (5) A  jelentkeztetést követő 5  napon belül a  vizsgázó az  RVTV-n automatikus értesítést kap a  jelentkeztetésről 

és a  rendfokozati vizsga időpontjáról. Az  automatikus értesítés tartalmazza a  rendfokozati vizsga 
követelményrendszerének, valamint a felkészítő tananyag és a vizsgakérdéssor elektronikus elérhetőségét.

17. A rendfokozati vizsga halasztása

37. § (1) A  vizsgázó legkésőbb a  rendfokozati vizsgát megelőző 15  nappal benyújtott kérelmére a  rendfokozati vizsgát 
az Országgyűlési Őrség humánigazgatási szakszolgálata elhalasztja.

 (2) Ha a vizsgázó halasztási kérelem nélkül nem jelenik meg a rendfokozati vizsgán, a vizsgaidőpontot követő 5 napon 
belül igazolással élhet. Eredményes igazolás esetén a halasztásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 (3) Halasztott rendfokozati vizsga esetén a vizsgázónak a rendfokozati vizsgára jelentkezés szabályai szerint ismételten 
jelentkeznie kell úgy, hogy a halasztott rendfokozati vizsgát az eredeti vizsgaidőpontot követő vizsgán teljesíthesse.

 (4) A halasztott rendfokozati vizsgát az új vizsgára jelentkezés időpontjában érvényes vizsgakövetelmények alapján kell 
teljesíteni.

18. A rendfokozati vizsga rendje

38. § (1) A  rendfokozati vizsgát az  Országgyűlési Őrség parancsnoka által kijelölt háromtagú vizsgabizottság 
(a továbbiakban: vizsgabizottság) előtt, az Országgyűlési Őrség humánigazgatási szakszolgálata által meghatározott 
helyen és időben, írásbeli vizsga keretében kell teljesíteni.

 (2) A rendfokozati vizsga rendjéért, a vizsgaszabályzat betartásáért a vizsgabizottság elnöke a felelős. A vizsgabizottság 
munkáját az Országgyűlési Őrség humánigazgatási szakszolgálata által megbízott jegyzőkönyvvezető segíti.

 (3) A  vizsgázó részére a  rendfokozati vizsga  napjára a  Hszt. 105.  § (1)  bekezdés h)  pontján alapuló 4  óra 
szolgálatmentességet kell biztosítani.

39. § (1) A  vizsgabizottság a  rendfokozati vizsga eredményét vizsgarészenként, százalékban határozza meg, és 
a  vizsgarészeket megfelelt vagy nem megfelelt minősítéssel látja el. A  megfelelt minősítéshez legalább 60%-os 
eredmény szükséges.

 (2) A  tiszthelyettesi, zászlósi rendfokozati vizsga esetében a  különös rész minősítése adja a  rendfokozati vizsga 
eredményét is. A  főtiszti, tiszti rendfokozati vizsga mindkét vizsgarészének teljesítése esetén a  vizsgabizottság 
megállapítja a  rendfokozati vizsga eredményét. A  vizsgarészek összesített eredménye alapján a  vizsgabizottság 
a rendfokozati vizsgát megfeleltre vagy nem megfeleltre minősíti.

 (3) Főtiszti, tiszti rendfokozati vizsga esetén, ha a vizsgázó valamely vizsgarészt nem vagy nem megfeleltre teljesítette, 
megismételheti a  vizsgarészt. A  rendfokozati vizsga minősítésénél a  megismételt vizsgarész értékelését kell 
figyelembe venni.

 (4) Megismételt rendfokozati vizsga esetén a  vizsgázónak a  rendfokozati vizsgára jelentkezés szabályai szerint 
ismételten jelentkeznie kell úgy, hogy a megismételt rendfokozati vizsgát az eredeti vizsgaidőpontot követő vizsgán 
teljesíthesse.
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 (5) A megismételt rendfokozati vizsgát az új vizsgára jelentkezés időpontjában érvényes vizsgakövetelmények alapján 
kell teljesíteni, az általános szabályok alkalmazásával.

40. §  Az Országgyűlési Őrség humánigazgatási szakszolgálata a  vizsgázó kérésére a  rendfokozati vizsga eredményének 
megállapítását követő 5 munkanapon belül lehetőséget biztosít a vizsgajegyzőkönyv megtekintésére. Ezen határidő 
lejártát követően a  vizsgázó a  vizsgajegyzőkönyvet a  személyes adataihoz való hozzáférésre vonatkozó jogait 
szabályozó előírások szerint tekintheti meg.

41. § (1) A  rendfokozati vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozva a  vizsgázó írásban panasszal 
élhet az Országgyűlési Őrség parancsnokánál a panaszra okot adó esemény vagy cselekmény bekövetkeztéről való 
tudomásszerzéstől számított 8 munkanapon belül. Az Országgyűlési Őrség parancsnoka a panaszt 15 munkanapon 
belül, indokolt határozattal bírálja el, mely döntéssel szemben további jogorvoslatnak helye nincs.

 (2) A panaszra okot adó esemény vagy cselekmény bekövetkeztétől számított 3 hónapon túl panasz nem nyújtható be.

42. §  Az Országgyűlési Őrség humánigazgatási szakszolgálata a  rendfokozati vizsga eredményét az  RVTV-ben rögzíti. 
Megfelelt minősítésű rendfokozati vizsga esetében a minisztérium által kiállított vizsgabizonyítványt a vizsgázó és 
a  személyi anyaggyűjtőben történő elhelyezés céljából az  Országgyűlési Őrség humánigazgatási szakszolgálata 
az  RVTV-n keresztül töltheti le. A  vizsgabizonyítvány legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy 
elektronikus bélyegzővel történő hitelesítéssel állítható ki.

19. A vizsgabizottság

43. § (1) A vizsgabizottság tagja
a) tiszthelyettesi, zászlósi rendfokozati vizsga tekintetében a  hivatásos állomány legalább tiszti rendfokozati 

állománycsoportba tartozó és legalább 5 év tényleges szolgálati idővel rendelkező tagja,
b) tiszti rendfokozati vizsga tekintetében a hivatásos állomány legalább őrnagyi rendfokozattal és legalább 5 év 

tényleges szolgálati idővel rendelkező tagja,
c) főtiszti rendfokozati vizsga tekintetében a  hivatásos állomány legalább 10  év tényleges szolgálati idővel 

rendelkező, vezetői besorolási osztályba tartozó tagja
lehet.

 (2) A  vizsgabizottság elnöke, tagjai és a  jegyzőkönyvvezető nem működhet közre a  Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013.  évi V.  törvény szerinti hozzátartozójának vizsgáztatásában, továbbá olyan esetekben, amelyekben 
tőle az  elfogulatlan vizsgáztatás egyébként nem várható el. A  rendfokozati vizsgán közreműködő személy 
az összeférhetetlenségről a rendfokozati vizsga megkezdése előtt haladéktalanul tájékoztatja a vizsgaszervezőt.

 (3) Az elfogultságot a vizsgázó is bejelentheti. A bejelentésre a 41. § szerinti panaszban van lehetőség, az elfogultságra 
okot adó körülmények és tények részletes kifejtésével. A panasz helybenhagyása esetén a lefolytatott rendfokozati 
vizsga eredménye semmis.

V. FEjEzEt 
zÁrÓ rEndElKEzésEK

44. §  Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

45. § (1) Az e rendelet hatálybalépésekor hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyek esetében az első továbbképzési 
időszak 2022. január 1-jével indul. Az  első továbbképzési időszak időtartamát a  fizetési fokozatban történő 
előresorolás várható esedékességére tekintettel az Országgyűlési Őrség humánigazgatási szakszolgálata a hivatásos 
állomány tekintetében egyénenként állapítja meg, és 2022. január 15-ig rögzíti az RVTV-n.

 (2) Az Országgyűlési Őrség a 2022. évre vonatkozó továbbképzési normatív hozzájárulás, valamint a vezetőkiválasztási 
eljárással és a  vezetőképzéssel kapcsolatos költségek megfizetését 2022. február 15-ig teljesíti előirányzat-átadás 
útján.
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46. §  Az R. vagy a  belügyminiszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományának 
továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a  rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 
35/2017. BM utasítás szabályai szerint 2022. január 1-jét megelőzően
a) elvégzett vezetőkiválasztási eljárás megfelel az e rendelet szerinti vezetőkiválasztási eljárásnak,
b) teljesített rendészeti vezetővé képző tanfolyam egyenértékű az e rendelet szerinti rendészeti vezetővé képző 

tanfolyammal, valamint
c) teljesített rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam egyenértékű az  e  rendelet szerinti rendészeti 

mestervezetővé képző tanfolyammal.

47. §  Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI.  22.) 
BM rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

48. §  Hatályát veszti az  Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 
56/2012. (XI. 22.) BM rendelet
a) 12/A. Rendfokozati vizsga alcíme,
b) 3/B. melléklete.

49. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési 
rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet
a) 1. § 12. pontjában a „felnőttképzési” szövegrész helyébe a „felnőttképző” szöveg és a „vett képzőintézmények) 

által” szövegrész helyébe a „vett képzőintézmények) vagy az Országgyűlési Őrség által” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés d) pontjában az „által” szövegrész helyébe a „vagy az Országgyűlési Őrség által” szöveg,
c) 3.  § (2)  bekezdésében a  „képzőintézmények által” szövegrész helyébe a  „képzőintézmények vagy 

az Országgyűlési Őrség által” szöveg,
d) 3.  § (5)  bekezdésében a „tagja is” szövegrész helyébe a „tagja, valamint az  Országgyűlési Őrség hivatásos 

állományának tagja is” szöveg,
e) 8.  § (1)  bekezdésében a „képzőintézmény vagy” szövegrész helyébe a „képzőintézmény, az  Országgyűlési 

Őrség vagy” szöveg,
f ) 13. § (1) bekezdésében az „által” szövegrész helyébe a „vagy az Országgyűlési Őrség által” szöveg
lép.

  dr. pintér sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 26/2021. (VIII. 9.) bM rendelethez

A rendfokozati vizsga követelményrendszere

 1. A rendfokozati vizsga rendszere

A B c D

1. ÁLLOMÁNYcSOPORT ÁLTALÁNOS RÉSZ KÜLÖNÖS RÉSZ

2.
főtiszti és tiszti 

rendfokozati vizsga
közszolgálati és belügyi 

ágazati ismeretek
az Országgyűlési 
Őrséghez kötődő 

általános ismeretek

az egyes szolgálati 
beosztásokhoz 

kapcsolódó szakterületi 
ismeretek

3.
zászlósi és tiszthelyettesi 

rendfokozati vizsga
nincs általános rész

 2. Vizsgakérdések
2.1. Általános rész: 20 vizsgakérdés állománycsoportonként (tiszt, főtiszt).
2.2. Különös rész:

2.2.1. 20 vizsgakérdés az  Országgyűlési Őrséghez kötődő általános ismeretekkel kapcsolatban 
állománycsoportonként (tiszthelyettes, zászlós, tiszt, főtiszt) – „A” tételsor,
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2.2.2. 20 vizsgakérdés a  szakmai ismeretekkel kapcsolatban állománycsoportonként (tiszthelyettes, 
zászlós, tiszt, főtiszt) – „B” tételsor.

 3. A  követelményrendszer a  30.  § a)–d)  pontjában megjelölt négy rendfokozati vizsgára differenciáltan kerül 
kialakításra. A tiszthelyettesi és a zászlósi rendfokozati vizsga követelményrendszerének és a felkészítő tananyagnak 
a  kialakításakor a  hangsúlyt a  mindennapi szolgálatellátás során jelentkező és elvárt gyakorlati ismeretek 
számonkérésére kell helyezni.

 4. Általános elvárások
4.1. A vizsgázó a beosztási szintjéhez és viselt, illetve elérendő rendfokozatának megfelelő szinten

4.1.1. legyen tájékozott Magyarország alkotmányos intézményeiről, alkotmányos alapelvekről, legyen 
tisztában az  alapvető jogokkal és azok érvényesítésének szabályaival, ismerje a  rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervekkel együttműködő közigazgatási (és igazságszolgáltatási) szervek 
tevékenységét és felépítését, legyen tájékozott Magyarország társadalmi, közéleti, gazdasági 
folyamataiban, valamint az  európai uniós tagsággal összefüggő, Magyarországot érintő 
kérdésekben,

4.1.2. ismerje a  rendvédelem szervezeti, működési (funkcionális) előzményeit, történetét, ismerje 
az Országgyűlési Őrség feladatait, szervezetét és működését, az ezeket meghatározó jogszabályokat 
és egyéb normákat,

4.1.3. ismerje a  betöltött vagy betölteni tervezett szolgálati beosztáshoz kapcsolódó jogszabályokat, 
egyéb normákat, szakmai szabályokat és követelményeket, rendelkezzen a  szakterület ellátásához 
szükséges felkészültséggel, a  beosztási szintjének megfelelő rendvédelmi erőforrás-gazdálkodási 
ismeretekkel,

4.1.4. ismerje a hivatásos szolgálati jogviszony alapvető elemeit és szabályait (jogok és kötelezettségek), 
valamint a hivatásos állománnyal szemben érvényesülő magatartási és etikai szabályokat,

4.1.5. kommunikáljon, a vizsgázó megjelenése a kommunikációjának kulturáltsága erősítse a rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervbe vetett közbizalmat, a  rendvédelmi feladatokat ellátó szerv és 
a rendfokozat tekintélyét.

 5. A rendfokozati vizsga általános részének követelményrendszere
5.1. Államszervezeti, közszolgálati és társadalmi ismeretek

5.1.1. Államszervezeti és közszolgálati ismeretek: Magyarország államszervezeti berendezkedésének 
és intézményrendszerének, az  alapvető jogoknak az  ismerete, a  rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervvel együttműködő állami és önkormányzati szervek és civil szervezetek feladatai, működése; 
az Európai Unió intézményei és Magyarország kapcsolata az uniós intézményekkel,

5.1.2. Magyarország társadalmi és gazdasági folyamatai: Magyarország társadalmi rétegződése (nem, 
kor, életmód, kisebbségek stb. szerint), különös tekintettel a  szolgálati hely szerinti területre, 
Magyarország gazdasági infrastruktúrája (közszolgáltatások, pénzügyi és bankrendszer, oktatási 
rendszer, civil szervezetek).

5.2. Az Országgyűlés elnöke feladat- és hatáskörének ismertetése.
5.3. Az  Országgyűlés elnöke által vezetett Országgyűlés Hivatala szervezeti felépítése bemutatása, 

az Országgyűlés elnöke irányítása alá tartozó szervek rendszere.
5.4. A rendvédelmi szervek, illetve feladataik rendszere és feladataik rövid ismertetése.
5.5. A rendészet nemzetközi aspektusai.
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2. melléklet a 26/2021. (VIII. 9.) bM rendelethez

 1. Az  Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI.  22.) 
BM rendelet 2. melléklet I. alcímében foglalt táblázat F:3–F8 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(F

1.
EgYéb rEndészEtI KépEsÍtésI KÖVEtElMénY)

2.

(3. MVK+RSZV

4. MVK+RSZV

5. MVK+RSZV

5a. MVK+RSZV

6. MVK+RSZV

7. VK+RSZV

8.) VK+RSZV

 2. Az  Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) 
BM rendelet 2. melléklet VI. alcím 4. pontja a következő 4.4. és 4.5. alponttal egészül ki:
(Egyéb rendészeti képesítési követelmény:)
„4.4. MVK: rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam.
4.5. VK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam.”

 3. Az  Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI.  22.) 
BM rendelet 2. melléklet VI. alcím 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Megfeleltetések
5.1. Rendészeti szakirányú felsőfokú végzettségnek kell tekinteni
5.1.1. a Kossuth Lajos Katonai Főiskola határőr szakán szerzett főiskolai végzettséget,
5.1.2. a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem) határrendészeti és védelmi vezetői 
szakán szerzett végzettséget.
5.2. Rendőr tiszthelyettes szakképzettségnek kell tekinteni a  Kun Béla zászlósképző iskolán szerzett 
rendőrképzettséget.
5.3. A rendészeti vezetővé képző tanfolyammal e rendelet alkalmazásában egyenértékűnek kell tekinteni
5.3.1. a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán a  2012/2013  tanévben vagy azt követően 
indított rendészeti vezető mesterképzésben szerzett mesterfokozatú végzettséget,
5.3.2. azt a  hazai vagy külföldi vezetőképzésben szerzett végzettséget, amelyet 2016. augusztus 31-éig 
a  Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (a  továbbiakban: KSZF) vezetője a  rendészeti vezetővé képző 
tanfolyammal azonos értékűnek ismert el,
5.3.3. a 2002. január 1. előtt a KSZF jogelőd intézményeiben szervezett és bonyolított vezetőképző tanfolyamot,
5.3.4. a  2016. augusztus 31. előtt a  Belügyminisztérium rendészeti vezetőképzésért felelős szervénél szervezett és 
bonyolított vezetőképző tanfolyamot,
5.3.5. a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési 
rendszeréről, valamint a  rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM  rendelet 
(a  továbbiakban: 2/2013. BM  rendelet) hatálybalépését megelőzően a  KSZF-en vagy jogelőd intézményeiben 
elvégzett rendészeti vezetővé képző tanfolyamot vagy rendészeti mestervezetővé képző tanfolyamot,
5.3.6. a 2/2013. BM rendelet szerinti rendészeti vezetővé képző tanfolyamot.
5.4. A rendészeti mestervezetővé képző tanfolyammal e rendelet alkalmazásában egyenértékűnek kell tekinteni
5.4.1. a KSZF jogelőd intézménye által az 1999/2000 évben lebonyolított kapitányságvezetővé képző tanfolyamot,
5.4.2. a  KSZF jogelőd intézménye által 2000/2001  évben megrendezett rendészeti mestervezetővé képző 
tanfolyamot,
5.4.3. a  2/2013. BM  rendelet hatálybalépését megelőzően a  KSZF vagy jogelőd intézményei által szervezett 
rendészeti mestervezetővé képző tanfolyamot,
5.4.4. a 2/2013. BM rendelet szerinti rendészeti mestervezetővé képző tanfolyamot.”
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A belügyminiszter 27/2021. (VIII. 9.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazandó 
egészségügyi szakdolgozói pótlékról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló a  2015. évi XLII. törvény 
342/c. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7.  § és a  8.  § tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendelet hatálya a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 1. § (1) bekezdés a)–h) pontja szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó 
szerv hivatásos állományának tagjára, valamint rendvédelmi igazgatási alkalmazottjára terjed ki.

 (2) E rendelet alkalmazásában
a) munkakör: a rendvédelmi igazgatási alkalmazott által betölthető munkakör,
b) rendvédelmi illetményalap: a Hszt. 159. §-a szerinti illetményalap,
c) szolgálati beosztás: a  hivatásos állomány tagja által betölthető, a  Hszt. 2.  § 25.  pontja szerinti szolgálati 

beosztás.

2. §  Az egészségügyi szakdolgozói pótlékra jogosultságról és annak mértékéről a  hivatásos állomány tagja esetében 
az  állományilletékes parancsnok, a  rendvédelmi igazgatási alkalmazott esetében a  rendvédelmi szerv szervezeti 
egységének vezetője munkáltatói intézkedésben rendelkezik.

3. §  Az egészségügyi szakdolgozói pótlékra jogosító szolgálati beosztásokat és munkaköröket az 1. melléklet határozza 
meg.

4. § (1) Az  egészségügyi szakdolgozói pótlék mértékét a  rendvédelmi illetményalap %-ában, a  gyakorlati idő és 
az egészségügyi szakdolgozói végzettség szintje alapján a 2. melléklet határozza meg.

 (2) Az  egészségügyi szakdolgozói pótlék megállapításához szükséges szakdolgozói végzettség szintjeit a  3.  melléklet 
határozza meg.

5. §  Ez a rendelet a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XcIX. törvény hatálybalépésekor 
lép hatályba.

6. § (1) Az  e  rendelet szerint megállapított egészségügyi szakdolgozói pótlékot első alkalommal az  e  rendelet 
hatálybalépését követő hónap első napjától kell megállapítani és folyósítani.

 (2) Az  e  rendelet hatálybalépése és az  (1)  bekezdésben meghatározott időpont közötti időtartamra a  hivatásos 
állomány tagja és a  rendvédelmi igazgatási alkalmazott a  rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működő 
egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatottakra vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 644/2020. (XII. 22.) 
Korm. rendelet alapján megállapított egészségügyi szakdolgozói pótlék folyósítására jogosult.

7. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban 
álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a  folyósítás szabályairól szóló 
33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 38/B. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[nem jogosult az (1) bekezdés szerinti kiegészítő juttatásra a hivatásos állomány azon tagja,]
„d) aki a Hszt. XXX/A. Fejezet szerinti egészségügyi feladatokat ellátó dolgozónak minősül.”
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8. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban 
álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a  folyósítás szabályairól szóló 
33/2015. (VI. 16.) BM rendelet
a) 38/B. § (2) bekezdés b) pontjában a „helye, vagy” szövegrész helyébe a „helye,” szöveg,
b) 38/B. § (2) bekezdés c) pontjában az „alapján.” szövegrész helyébe az „alapján, vagy” szöveg
lép.

  dr. pintér sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 27/2021. (VIII. 9.) bM rendelethez

Az egészségügyi szakdolgozói pótlékra jogosító szolgálati beosztások és munkakörök

 1. Szakdolgozói szolgálati beosztások
1.1. diplomás ápoló
1.2. gyógytornász
1.3. mentőtiszt
1.4. kiemelt főeladó (mentő)
1.5. egészségfejlesztő tiszt
1.6. kiemelt főelőadó (közegészségügy, járványügy)
1.7. közegészségügyi járványügyi főfelügyelő
1.8. közegészségügyi járványügyi felügyelő
1.9. főápoló
1.10. szakápoló
1.11. ápoló
1.12. mentőápoló
1.13. ápolási asszisztens
1.14. asszisztens
1.15. vezető szakasszisztens
1.16. segédelőadó (egészségügyi, pszichológiai)
1.17. szakasszisztens (egészségügyi, pszichológiai, gyógyszertári, fogorvosi, röntgen)
1.18. felcser
1.19. mentő gépkocsivezető
1.20. egészségügyi operátor
1.21. gyógymasszőr
1.22. az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat esetében az 1.1–1.21. pontban megjelölt 

szolgálati beosztás szerinti feladatokat ellátó tiszti és tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati 
beosztások

 2. Szakdolgozói munkakörök
2.1. diplomás ápoló
2.2. gyógytornász
2.3. mentőtiszt
2.4. laboratóriumi analitikai asszisztens
2.5. dietetikus
2.6. közegészségügyi járványügyi főfelügyelő
2.7. közegészségügyi járványügyi felügyelő
2.8. főügyintéző (közegészségügyi)
2.9. főápoló
2.10. szakápoló
2.11. ápoló
2.12. mentőápoló
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2.13. ápolási asszisztens
2.14. asszisztens (egészségügyi, pszichológiai, gyógyszertári, fogorvosi, röntgen)
2.15. vezető szakasszisztens
2.16. szakasszisztens (egészségügyi, pszichológiai, gyógyszertári, fogorvosi, röntgen)
2.17. mentő gépkocsivezető
2.18. egészségügyi operátor
2.19. gyógymasszőr 

2. melléklet a 27/2021. (VIII. 9.) bM rendelethez

Az egészségügyi szakdolgozói pótlék mértéke

A B c D

1. Gyakorlati idő (év)
Középfokú végzettséghez kötött 

beosztás vagy munkakör

Emeltszintű szakmai 

végzettséghez kötött beosztás 

vagy munkakör

Felsőfokú végzettséghez kötött 

beosztás vagy munkakör

2. 0–12 150% 175% 200%

3. 13–24 175% 200% 250%

4. 25–39 200% 250% 300%

5. 40– 250% 300% 400%

3. melléklet a 27/2021. (VIII. 9.) bM rendelethez

Az egészségügyi szakdolgozói végzettség szintjei

 1. Középfokú végzettséghez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör
1.1. az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő alsó középfokú részszakképesítéshez, vagy 

a szakképesítési listában szereplő szakképesítéssel betölthető szolgálati beosztás vagy munkakör,
1.2. az OKJ-ban szereplő alsó középfokú szakképesítéshez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör,
1.3. az  OKJ előtti elsőfokú, vagy OKJ-ban szereplő középfokú szakképesítés-ráépülés végzettséggel betölthető 

szolgálati beosztás vagy munkakör,
1.4. az  OKJ-ban szereplő egészségügyi középfokú szakképesítéshez, részszakképesítéshez kötött szolgálati 

beosztás vagy munkakör, vagy
1.5. a szakképesítési listában szereplő szakképesítéssel betölthető szolgálati beosztás vagy munkakör.

 2. Emeltszintű végzettséggel betölthető szolgálati beosztás vagy munkakör, amelyhez szakmajegyzékben szereplő 
technikusi, illetve érettségire épülő 2 év képzési idejű végezettség szükséges
2.1. az  OKJ-ban szereplő emeltszintű szakképesítéshez, vagy felsőoktatási szakképzéshez vagy 

szakmajegyzékben szereplő Ápoló végzettséghez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör,
2.2. az  OKJ előtti másodfokú szakosító szakképesítéssel, az  OKJ-ban szereplő emeltszintű szakképesítés-

ráépüléssel vagy a szakmajegyzékben szereplő szakasszisztensi végzettséggel betölthető szolgálati beosztás 
vagy munkakör.

 3. Felsőfokú végzettséghez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör
3.1. a főiskolai vagy BSc végzettséghez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör,
3.2. a főiskolai vagy BSc végzettségre épülő szolgálati beosztás vagy munkakör, amelynek betöltéséhez főiskolai 

vagy BSc végzettség és jogszabályban előírt szakirányú továbbképzés szükséges,
3.3. az egyetemi vagy MSc végzettséghez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör,
3.4. az  egyetemi vagy MSc végzettséghez és jogszabályban előírt szakvizsgához, vagy szakirányú 

továbbképzéshez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör,
3.5. az egyetemi vagy MSc végzettséghez és tudományos fokozathoz kötött szolgálati beosztás vagy munkakör.
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IX. Határozatok tára

A köztársasági elnök 410/2021. (VIII. 9.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi ccII. törvény 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
előterjesztésére –

a magyar–azeri kapcsolatok erősítése, valamint a  két ország politikai, gazdasági és kulturális együttműködésének 
előmozdítása érdekében végzett kimagasló munkája elismeréseként
dr. Vilayat Mukhtar oglu guliyev, az  Azerbajdzsáni Köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövete részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 középkeresztje a csillaggal
 polgári tagozata;

a GRAWE–Vermögensverwaltung cég magyarországi leányvállalatának megalapítása, valamint a  magyar GRAWE 
Életbiztosító sikeres működtetése érdekében végzett több évtizedes munkája elismeréseként
dr. Othmar Ederer, az osztrák GRAWE–Vermögensverwaltung AG Igazgatótanácsának elnöke részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 lovagkeresztje
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2021. július 19.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. július 22.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03169-2/2021.
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A köztársasági elnök 411/2021. (VIII. 9.) KE határozata
rektori megbízás alóli felmentésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi ccIV. törvény 37. § 
(8)  bekezdése alapján – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára – a  Magyar Táncművészeti 
Egyetemen dr. bolvári-takács gábor egyetemi tanárt – lemondására tekintettel – a  rektori megbízása alól 
2021. augusztus 1-jei hatállyal felmentem.

Budapest, 2021. július 19.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. július 20.

  dr. palkovics lászló s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

KEH ügyszám: KEH/03170-2/2021.

A köztársasági elnök 412/2021. (VIII. 9.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV.  törvény 
9.  §-a alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1195/3/2021. számú előterjesztésére – 
Makara  Mikola (névmódosítás előtti neve: Makara Mikola Petrovics; születési hely, idő: Kisberezna [Szovjetunió], 
1984. szeptember 27.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2021. július 19.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. július 20.

  dr. gulyás gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/02798-3/2021.
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A köztársasági elnök 413/2021. (VIII. 9.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1193/3/2021. számú előterjesztésére – sztankó lászló 
(névmódosítás előtti neve: Sztanko Vaszilij Vaszilyovics; születési hely, idő: Ungvár [Szovjetunió], 1985. július 19.) 
magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2021. július 19.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. július 20.

  dr. gulyás gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/02801-3/2021.
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A Kormány 1566/2021. (VIII. 9.) Korm. határozata
az ENSZ Emberi Jogi tanács Egyetemes Időszakos Felülvizsgálati Eljárása (UPR) keretében  
a UPR Munkacsoport részére benyújtandó 3. magyar nemzeti jelentés jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja – az 1. és 2. melléklet szerint – az ENSZ Emberi Jogi Tanács Egyetemes Időszakos Felülvizsgálati Eljárása 

(a  továbbiakban: UPR) keretében a  UPR Munkacsoport (a  továbbiakban: Munkacsoport) részére benyújtandó 
3. magyar nemzeti jelentést és mellékletét;

 2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon az 1. pontban meghatározott dokumentumoknak 
a Munkacsoport Titkárságára történő benyújtásáról;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2021. augusztus 9.

 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy jelölje ki a  UPR Munkacsoport 39. ülésszakán 
(2021. november 1–12., Genf) részt vevő magyar delegáció vezetőjét.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2021. október 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1566/2021. (VIII. 9.) Korm. határozathoz

GOVERNMENT OF HUNGARY 
Third Universal Periodic Review implementation report 
(Second review in the UPR Working Group: 4 May 2016) 

 
Content 

 
I.  Methodology and consultation process 
II. New normative and institutional framework since the previous UPR 
III. Scope of international obligations, cooperation with human rights mechanisms 
IV. Voluntary commitments, pledges 
V. Protection and promotion of human rights – implementation of the 2016 UPR recommendations 

1. Ratifications, international cooperation in the field of human rights 
2. Human rights infrastructure including national human rights institutions 
3. Cooperation with civil society in the advancement of human rights 
4. Family   
5. Women, equality between women and men  
6. Children and youth 
7. Persons with disabilities 
8.  Racism, issues affecting the Roma community, hate crimes 
9. Protection of minorities 
10. Migrants, refugees and asylum-seekers 
11. Sexual orientation 
12. Human trafficking 
13. Media, freedom of expression 
14. Detention conditions, ill-treatment 
15.  Development 

 
Annex 

1. Cooperation with civil society in the preparation of the national report 
2. New legislation, Fundamental Law, cardinal laws 
3. Policy measures, strategies 
4. Clustered list of recommendations received during the 2016 UPR of Hungary 
5. Information on the country visits of and on the communication with mandate holders of international human 

rights organisations  
 
I.  Methodology and consultation process  
 
The 3rd National Report of Hungary to the Universal Periodic Review (UPR) Working Group of the Human Rights Council 
(HRC) was compiled on the basis of the General Guidelines adopted by the HRC and was coordinated by the Ministry of 
Foreign Affairs and Trade and approved by the Government. It contains the latest information on the implementation of the 
recommendations based on the detailed information provided by the line ministries and relevant national authorities until 
1 July 2021, as well as complementary information received from the inter-ministerial Human Rights Working Group, 
including its thematic sub-working groups with the participation of more than 50 NGOs. The Human Rights Working Group 
was established by the Government as a result of the 2011 UPR of Hungary in order to monitor the implementation of UPR 
recommendations (See Annex, point 1).  
 
II. New normative and institutional framework since the previous UPR  
 
Normative framework 
 
Since 2016, the Fundamental Law has been amended on three occasions, including by the introduction of new provisions 
on exercising the right to freedom of expression and assembly and the right of the child to a self-identity and to a healthy 
environment. New Civil Procedure Act, Criminal Procedure Act, Code of Administrative Court Procedure, Code of General 
Administrative Procedure were adopted in the period concerned.  
 
Institutional framework 
 
In 2019, the functioning of the Hungarian Constitutional Court was strengthened by the clarification of the provisions on 
the exercise of the right to lodge a constitutional complaint, recognition of the de facto judicial activity of the members of 
the Constitutional Court as judicial practice, easing the administration at a time of special legal order.  
 
As of 1 January 2021, the Equal Treatment Authority (EBH) is integrated into the Office of the Commissioner for 
Fundamental Rights, thus offering a higher level of protection for the right and principle of equal treatment, due to the fact 
that cases of violations of equal treatment are now heard by an institution that is primarily concerned with the protection of 
fundamental rights. (See Annex, point 2) 
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An overview of the new normative and institutional framework since the previous review as well as of legislative and policy 
measures regarding family and child support, victim protection, domestic violence, education can be found in the Annex 
(point 3). 

 
III. Scope of international obligations, cooperation with human rights mechanisms 
 
Hungary is fully committed to ensuring the implementation of its international obligations through its national legal system. 
The Fundamental Law stipulates that national law is in conformity with, and shall accept the generally recognised rules of 
international law. Other sources of international law shall become part of the Hungarian legal system by promulgation into 
domestic legal regulations. The promulgated international treaties imposing human rights obligations are part of the 
national law and directly applicable by the courts. Each law or regulation is examined before adoption or modification to 
ensure its conformity with international commitments of Hungary.1 Furthermore, the Hungarian Constitutional Court has an 
autonomous competence to examine whether legal regulations are in compliance with the provisions of an international 
treaty and to rule on the consequences of non-compliance (e.g. annulment of the conflicting domestic law.). Hungary is 
State Party to the majority of international and European human rights conventions and most of their protocols.  
 
Hungary has been supporting the work of the HRC since its establishment and was its member between 2009 and  
2012 as well as between 2017 and 2019 and also served as Vice-President of the Council in 2012. Hungary is also 
committed to cooperate with the Office of the High Commissioner for Human Rights and attaches great importance to its 
independence and effectiveness. Hungary has a standing invitation to special procedures since March 2001. It also 
provides voluntary financial contributions as well as written inputs to the activities of the OHCHR on a regular basis. 
 
Hungary hosts regional representations and Global Shared Services Centres of a number of UN specialized agencies and 
international humanitarian organizations active in the promotion and protection of human rights, such as UNHCR, ILO, 
FAO, UNICEF, WHO, IFRC. By providing locations and facilities to these organizations Hungary contributes significantly 
to their cost-efficient thus more effective functioning. 
 
IV. Voluntary commitments, pledges  
 
Hungary pledges to 

 pursue an active role in the Human Rights Council, in particular by promoting minority rights, the rights of persons 
with disabilities, family and children’s rights, freedom of religion and belief,  

 cooperate with instruments and mechanisms of the Human Rights Council, in particular by upholding its standing 
invitation to the special procedures. 

 
V. Protection and promotion of human rights - implementation of the 2016 UPR recommendations 
 
During its second UPR in May 2016, Hungary received 221 recommendations, out of which it accepted (fully or partially) 
201 and noted 20.  
 
Having regard to the strict word limit, the current report is concise and clustered into 15 topics. For the ease of reference, 
please find the number of the relevant 2016 recommendation in brackets throughout the text.  
 
The full list of the clustered recommendations can be found in the Annex (point 4).  
 
V/1. Ratifications, international cooperation in the field of human rights  
 

      In line with its pledge, Hungary has examined the possibility of ratifying the proposed ILO labour standard. Currently,  
ILO Convention No. 189. is not among the conventions proposed for ratification by the National ILO Council, however it does 
not mean that Hungary refuses its ratification. (128.2) 
 
Hungary is party to the Convention relating to the Status of Stateless Persons, the Convention to Fight Discrimination  
in Education, as well as the Geneva Convention of 1951 and Protocol of 1967 relating to the Status of Refugees. (128.5) 
 
The Rome Statute of the International Criminal Court was signed and ratified by Hungary. As a constitutional requirement, 
Hungary is fully committed to ensure the conformity of the national legal system with its international commitments, 
therefore the provisions of the Criminal Code on crimes against humanity and war crimes have been amended in order to 
be in line with the Statute. The draft bill on the promulgation of the Statute in national law has been submitted to the 
Parliament by the Government (128.5, 128.20, 128.29) 
 

 
1 Act CXXX of 2010 on law-making stipulates that “when making laws, it shall be ensured that laws a) comply with the requirements of 
form and content arising from the Fundamental Law, b) fit into the unity of the legal system, c) comply with obligations arising from 
international law and the law of the European Union, and d) comply with the professional requirements of law-making.” 
http://www.njt.hu/translated/doc/J2010T0130P_20200101_FIN.PDF 
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Hungary decided not to ratify the Istanbul Convention. The Hungarian National Assembly expressly confirmed that it does 
not support the ratification of the Istanbul Convention because of its concept of so-called gender and gender-based 
approach to asylum.2 In our view, it is not the ratification of a treaty, but the tangible results of Government actions that 
make prevention and combating violence against women and domestic violence a reality. (128.6. 128.8, 128.134) 
 
Hungary submitted its periodical reports to the Human Rights Committee, the Committee of the Rights of Persons with 
Disabilities (CRPD), the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD), the Committee on the Elimination 
of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) and the Committee on the Rights of the Child (CRC). The 
Government strives, within its capacities, to eradicate any further backlog as well as to implement the recommendations 
of the UN Treaty Bodies and Special Procedures. (128.41, 128.42, 128.43, 128.44, 128.45) 
 
V/2. Human rights infrastructure including national human rights institutions 
 
Human rights instruments 
 
The independent judiciary, the Constitutional Court and the Commissioner for Fundamental Rights play a crucial role in 
safeguarding human rights and the rule of law. The Hungarian constitutional system ensures the respect for human rights 
even under special legal order. Paragraph (2) of Article 54 of the Fundamental Law ensures that under a special legal 
order, the application of the Fundamental Law may not be suspended and the operation of the Constitutional Court may 
not be restricted. The functioning of the Constitutional Court has been continuous during the state of danger declared due 
to the COVID-19 pandemic and the Court provided an independent and adequate constitutional review of legal provisions 
(as under normal conditions); special procedural rules facilitated its activities. (128.21, 128.26, 128.27, 128.28) 
 
During the period considered, Hungary adopted, with engagement of the civil society, several sectoral human rights action 
plans, such as the National Social Inclusion Strategy or the National Disability Programme. These strategies set out more 
targeted objectives and indicators than a general national human rights action plan may provide. (128.23) 
 
The National Preventive Mechanism operates within the Office of the Commissioner for Fundamental Rights. The budget 
of the Office increased between 2013 and 2021 by a total of 87.5% from 1,138.2 million HUF to 2,134.2 million HUF mainly 
in order to allow the Office to perform the above task. 
 
As of 1 January 2021, the Equal Treatment Authority (EBH) is integrated into the Office of the Commissioner for 
Fundamental Rights. The new model, which is in line with relevant provisions of European Union law, offers a higher level 
of protection for the right and principle of equal treatment as equal treatment cases are now examined by an institution 
surrounded by stronger constitutional guarantees. The Office of the Commissioner for Fundamental Rights took over the 
tasks of the EBH with full powers and received adequate resources to carry out these new tasks. (128.32, 128.55) 
 
Independent monitoring of the implementation of the rights of the child is ensured by the Commissioner for Fundamental 
Rights. The Commissioner (ombudsperson) shall pay special attention, especially by conducting proceedings ex officio, to 
the protection of the rights of children. During the period concerned, numerous investigations as well as several projects 
launched by the Commissioner demonstrate that the ombudsperson regularly puts issues related to ensuring and 
protecting children’s rights into the focus of his attention. In urgent cases indicated by the Commissioner, the legislator 
reacts with utmost diligence.  
 
In order to protect families and children, the Family Law Working Group was established, which – with the involvement of 
the Human Rights Working Group – keeps contact with more than 60 civil society organisations. The tasks of the Working 
Group are to identify intervention points that require legislation, enforcement, organization of the work of authorities and 
other measures, and to examine what measures need to be taken by the Government in the field of protection of families, 
children and women.  (128.35) 
 
Equal rights and non-discrimination 
 
The Fundamental Law guarantees the fundamental rights to everyone without discrimination based on any ground such 
as race, colour, sex, disability, language, religion, political or any other opinion, ethnic or social origin, wealth, birth or any 
other circumstance whatsoever. As the primary source of law in the Hungarian legal system, the provisions of the 
Fundamental Law are to be applied and respected in all areas of life and branches of law. The Equal Treatment Act 
stipulates that all persons on the territory of Hungary must be treated with the same respect. The Equal Treatment Act as 
a general law on anti-discrimination renders already existing rules comprehensive. It is in line with relevant international 
norms and contains consistent, comprehensive and detailed anti-discrimination provisions. In addition to the general 
provisions the law provides for the enforcement of equal treatment in specific areas and prohibits both direct and indirect 
discrimination. (128.39, 128.48, 128.49, 128.52) 
 
 
 

 
2 Decree No. 30/2015. (VII. 7.) on national strategic objectives to promote effective action against intimate partner violence 
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Independence of the judiciary 
 
The independence of the judiciary is guaranteed by the Fundamental Law and the relevant sectoral legislation. Judges are 
only subordinated to law and may not be instructed as regards their judicial activity. Judges may not be members of political 
parties or engage in political activities. The organisation of the judiciary is also independent, headed by the President of 
the National Office for the Judiciary (NOJ), who is a judge, and whose independence from the executive is guaranteed by 
the Fundamental Law. The President shares competences with the National Judicial Council (NJC) whose members may 
only be judges. Even the Venice Commission acknowledged in 2019 that a number of pivotal elements of the Hungarian 
judicial system and powers of the NJO’s President had been transferred to the NJC. The rules of assessing applications 
for a judicial position guarantee that whenever a candidate is appointed or promoted, elected bodies of judges have a 
decisive role. It means that it is either a local judicial council determining the ranking of applicants or the NJC giving prior 
consent to the appointment of the 2nd or 3rd ranked candidate. The increase of an average 32% in the salary of judges in 
2020 is followed by a salary growth of more than 12% in 2021 and 13% in 2022, ensuring the independence of judges.  
 
The NJC shall define its own budget before the year to which it pertains, and shall consequently make an agreement 
thereon with the President of the NOJ. The budget of the NJC constitutes a separate chapter within the budget of NOJ. 
 
Concerning the functioning of the Constitutional Court, neither the organisation, nor the competences of the Constitutional 
Court can be changed without the legitimate aim in a democratic state. The fifteen members of the Court are elected by 
the Parliament with qualified majority for a term of twelve years, re-election is excluded. The independence of Constitutional 
Court judges is safeguarded by a number of measures: immunity is ensured as in case of ordinary court judges; members 
of the Constitutional Court may not be members of political parties or engage in political activities either. (128.150, 128.152) 
 
Electoral system 
 
The legal framework for parliamentary elections established the constituency boundaries at the parliamentary elections in 
a way that ensures the highest possible level of proportionality. The provisions concerning political advertising in the 
electoral campaign comply with international standards, as well as the requirements of the Hungarian Constitutional Court. 
At the same time, they ensure that the efficiency of the campaign does not depend on the financial sources the parties 
have at their disposal and contributes this way to the democratic process. Public campaign funding and expenditure ceilings 
are aimed at securing equal opportunities for all candidates. Independent review through the State Audit Office as well as 
extensive transparency requirements apply for campaign costs. 
 
Election commissions are independent bodies serving voters, subject only to the law, and their primary task shall be 
determining the election results, ensuring the fairness and legality of elections, ensuring impartiality and, if necessary, 
restoring the legal order of elections. The seven members and three alternate members of the National Election 
Commission shall be elected by Parliament for a term of nine years on the proposal of the President of the Republic. 
The OSCE/ODIHR mission found that at the parliamentary elections in 2018 fundamental rights and freedoms were 
respected, the electoral legal framework formed an adequate basis for democratic elections and the election administration 
fulfilled its mandate efficiently. (128.124) 
 
V/3. Cooperation with civil society in the advancement of human rights 
 
Public consultation 
 
As far as formal and informal dialogue and public consultation between the Government and civil society are concerned, 
in line with the Public Participation Act, all draft bills, governmental decrees and ministerial decrees are published on the 
Government’s webpage prior to their submission to Parliament. Public consultations are to be carried out within the 
framework of general (mandatory) or direct (optional) consultations. The minister responsible for drafting a law concerned 
shall consider the opinions received and prepare a general summary of them and – in the case of rejected opinions – a 
standardised explanation of the reasons for rejection, which have to be published on the webpage along with the list of 
those offering their opinions.  
 
In the field of human rights, the Human Rights Working Group ensures the possibility for extensive consultations. The 
Government established the Human Rights Working Group with the main purpose of monitoring the implementation of 
human rights in Hungary, conducting consultations with civil society organisations, representative associations and other 
professional and constitutional bodies as well as promoting related professional communication. (See Annex, point 1) 
 
The National Economic and Social Council is a consultative and counselling body, comprising the representatives of 
employers, employees, NGOs, representatives of scientific life and the arts, as well as representatives of established 
churches, that provides opinions on different topics and raises questions to government bodies. It works independently 
from the Parliament and the Government. (128.36, 128.40) 
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Access to public data 
 
In line with international and European standards, the Info Act only allows labour costs to be charged in a public data 
request, if the fulfilment of a data request involves disproportionate use of human resources necessary to carry out the 
basic activities of the organisation performing public functions. The justification of cost-charging must be proven by the 
data controller. Only in exceptional cases can the fulfilment of data requests be conditional to the advance payment of 
related costs. In such cases, the requesting party shall be notified within fifteen days from the date of receipt of his or her 
request if there is any alternate solution available instead of making a copy of those documents. Restrictions are in line 
with applicable international norms, and are necessary and proportionate in a democratic society.  
 
In the period concerned, there have not been such substantial changes in the relevant legal framework that would have 
made an extensive public consultation necessary. (128.37, 128.156) 
 
Functioning of civil society organizations 
 
Although, the legitimate aim of the restrictions on civil society organizations using foreign funding has been acknowledged 
by the European Court of Justice and the Venice Commission, the elaboration and adoption of the adjusted legal framework 
in line with the EU Court’s guidance and in close cooperation with the European Commission are underway. (128.38, 
128.168) 
 
As regards possible restriction of the rights of human rights defenders, it should be emphasized that the Fundamental Law 
guarantees the fundamental rights to everyone without discrimination based on any ground such as political or any other 
opinion. Any difference of treatment based on political or other opinion or belonging to an organisation whose aim is to 
protect certain interests or any other situation resulting in a less favourable treatment of these persons is to be considered 
direct discrimination and is prohibited by law. The Equal Treatment Act as well as the sectorial legislation provides for 
efficient legal remedies in case of discrimination. The case law of the Constitutional Court provides also extensive 
protection: through the new means of constitutional complaint not only against legal norms but also against judicial 
decisions. Therefore, any alleged violation of rights by state bodies can be challenged at independent courts and even at 
the Constitutional Court.  
 
The Act on the right to assembly fully complies with international and European human rights standards. The law applies 
a regulatory solution and conceptual definition that fits well with proven foreign regulatory models in order to overcome the 
problems described above. The new Act facilitates freedom of assembly and attempts to exclude the possibilities of limiting 
the right to assembly with coherent and clear regulation and using clear definitions.  
 
Regarding freedom of association, Hungary recognises the vital contribution of non-governmental organisations to the 
promotion of common values and goals (over 60 000 NGOs are operating in Hungary). They play an important role not 
only in the democratic control of the government and shaping public opinion but also in addressing certain social difficulties 
and fulfil other community policy needs. Civil society organizations are forms of expression of democracy and the self-induced 
organization of society and the relevant legal framework facilitates their proper functioning. Organizations under the right of 
freedom of association may pursue any activity that is in harmony with the Fundamental Law and that is not prohibited by 
law. Under the right of association, armed bodies may not be created, and activities for the pursuit of public functions 
conferred under the exclusive jurisdiction of public bodies by law may not be carried out.  Hungarian legislation ensures 
the lawful operation of organizations under the right of freedom of association including political parties through the 
intervention possibilities of the independent public prosecution3 and judiciary. (128.161, 128.162, 128.163, 128.164, 
128.165, 128.166, 128.167) 
 
V/4. Family 
 
Family is a fundamental unit of society and the basis of the survival of the nation. Therefore, its protection is a high priority 
for Hungary. The Fundamental Law protects the institution of marriage as the voluntary union of a man and a woman, and 
the basis of family ties are marriage and the relationship between parents and children. Since 2020, the Fundamental Law 
provides that the mother is a woman and the father is a man. This reflects the biological truth and, read in conjunction with 
other provisions of the Fundamental Law, puts forward values that wish to serve the benefit of future generations. (128.122) 
 
Under the Civil Code, the legal age for marriage is 18 years. Minors above 16 years may only marry exceptionally, and 
only if they can present the prior consent of the Guardianship Authority. Before issuing this consent, the Guardianship 
Authority carries out a meticulous investigation (that is fully detailed in the Annex, point 3). A marriage of a minor without 
such prior consent is void. (128.123) 
 
To support couples who intend to have children, Hungary provides for artificial insemination and reimburses the costs of 
maximum six in vitro fertilisation procedure and five artificial insemination (up until the mother is 45 years old). (128.172) 
 

 
3 According to Article 29 of the Fundamental Law, in Hungary, the Prosecutor General and the Prosecution Service are independent 
entities. 
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Against the backdrop of the protection of the family, Hungary intensely strives for equality between women and men by 
promoting women’s participation in the labour market without being disadvantaged because of childbearing. This rationale, 
i.e. the well-being of the family, is the basis of numerous measures of the Hungarian Government, see below: (128.22, 
128.34, 128.43, 128.47, 128.57) 
 

- Development of the nursery system: In 2017, Hungary carried out a large-scale reform of the nursery services by 
introducing a demand-driven system (see details in the Annex). If no local nurseries are available or they operate 
on full capacity, parents may receive a subsidy of HUF 40,000 (USD 140) per month to place their children in 
family/workplace nurseries or in non-local authority maintained nurseries/mini nurseries while they are working. 
Nursery capacities increased by 67% from 2010 to July 2021. This development helps to combat territorial 
inequalities, supports the social inclusion of disadvantaged children, helps the reconciliation of work and family 
life and supports the employment of women.  (128.25, 128.34, 128.170.) 

 
- Family tax allowance: Hungary operates a generous family tax allowance regime. The personal income tax may 

be reduced gradually per the number of the children raised by the taxpayer.  Between 2016 and 2019, the amount 
of tax benefit for families with two children was doubled. This tax benefit can be divided between mothers and 
fathers (the beneficiaries are mostly women). (128.47, 128.170) 

 
- Child care fee: From 2016, parents whose children are older than 6 months may be employed without losing their 

eligibility to child care allowance and child care fee. In addition, students of higher education who have children 
may receive 2 years of child care benefit since 2018. As of 2020, non-retired grandparents are also eligible to 
child care fee if both parents are (or the single parent is) employed. (128.47, 128. 62)  

 
In 2021, Hungary set up a complex ‘Family Housing Programme’ that supports the family to create their home. This 
programme includes direct financial support (such as non-refundable subsidies like the Family Housing Subsidy or the 
residential state loan), a favourable VAT-treatment (like special VAT-exemption for families with at least one child) and 
home renovation supports. The detailed description of the programme is in the Annex (point 3). (128.47, 128.70) 
 
The Hungarian family policy pays special attention to single parent families. As of 2017, these families are prioritised at 
the nursery admission, and in 2018, Hungary set up the Single Parent’s Centre where lawyers, family care workers, 
psychologists and other professionals help single parent families.  
 
In 2019, a dedicated Family Protection Action Plan was introduced. Under this programme, married couples can apply to 
a ‘Baby expecting subsidy’, a very favourable loan for couples planning to have children within ten years. The Action Plan 
also includes a special non-refundable subsidy for the family having at least three children to buy a family car (see the 
details in the Annex, point 3). (128.47, 128.70) 
 
Finally, the education for family life is embedded in the National Core Curriculum appearing in nearly all subjects. The 
subject of ethics taught in grades 1-8 addresses various aspects of equality between women and men and family life, and 
schools may introduce a separate subject (education for family life) in grades (1-12). (128.57, 128.59) 
 
V/5. Women, equality between women and men 
 
Women on the labour market, pay gap 
 
The Hungarian Government promotes the employment of women raising children. Work and family should not be mutually 
exclusive, but complementary elements. The employment rate of women aged 20-64 was 67% in 2020 according to the 
Eurostat (compared to 54.6% in 2010). The greatest increase is observed in the subcategory of women raising small 
children (see details in the Annex). The Empowering Women in the Family and Society Action Plan 2021-2030, consulted 
with experts and NGOs, specifically elaborates on the better reconciliation of family life and work, empowering women in 
areas where they are underrepresented, and creating equal economic, health and social protection for men and women. 
(128.25, 128.58, 128.66) 
 
Hungary facilitates the return of mothers to the labour market via various measures (128.47, 128.62, 128.170, 128.72): 
 

- as of 1 July 2021, the rate of infant care fee (benefit for mothers for 168 days after giving birth) increases from 
70% to 100% of the mother’s previous gross monthly salary; 

- under the Job Protection Action Plan programme, employers who employ parents with small children may claim 
back part of their social contribution tax and the vocational training levy. The amount of this benefit was raised in 
2019;  

- from 1 January 2020, the rules on part-time employment were amended favourably for the employees (see 
detailed in the Annex); 

- with the financial support of the ‘Women in the Family and at the Workplace’ program, 71 Family and Career 
Points were established by 2018. These centres provide trainings, coaching and mentoring programmes about 
personal development, entrepreneurial and self-employment skills of women. The majority of these centres are 
situated in more disadvantaged areas of Hungary; 
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- since 1 January 2020, women having four children are lifelong exempt from paying personal incomes taxes; 
- since 2018, the so-called Birth Grant (a one-off lump-sum payment) is extended to Hungarian mothers living 

outside the borders of Hungary. 
 

Pay gap in Hungary shows a clear decline, with the difference of the gross hourly wage between man and women being 
14.2% in 2018 (compared to 17.6% in 2010 and to 15.3% EU-average in 2018). This decrease is explained by the 
significant wage increase in sectors where women are overrepresented (such as in health care, education or public 
administration, see details in the Annex). (128.62, 128.170) Further, the Hungarian business enterprise environment is 
suitable for women, as evidenced by the ‘Women, Business and the Law 2019’ report of the World Bank, with Hungary 
scoring 93.75 out of 100.  
 
Participation of women in public and political life 
 
For Hungary, it is paramount that women receive fair chances to participate in public life, including in legislation. Instead 
of so-called gender quotas (that ignore the qualifications and the suitability of the applicants), Hungary believes in providing 
equal opportunities. Currently, three female ministers are working in the Hungarian Government, one of them being the 
Minister for Families, who is responsible for family policy. Further, the Women’s Public Leadership Training Program  
– launched in 2018 and supported by the National Talent Program – offers a free, practice-oriented training for women 
aged 18-36 who have the ambition to participate in public life. In addition to this, several clubs and associations help this 
aims, (see detailed in the Annex (point 3). (128.63, 128.64, 128.65) 
 
Women who are working in the public administration are supported as per Governmental Administration Act (see the details 
in the Annex (point 3). (128.62) 
 
Domestic violence 
 
As a major development in the Hungarian service scheme for victims of domestic violence, several new institutions were 
established.  
 
To prevent the escalation of an abusive situation, Hungary set up Crisis Management Ambulances in 2018 that operate 
on a regional level and provide legal, psychological and social services. The free, 24/7 hotline of the National Crisis 
Management and Information Telephone Service provides information and helps to find a safe shelter for the victim in an 
acute crisis situation. Crisis Centres provide accommodation and complex (legal, psychological and social) assistance to 
victims of domestic violence who had to leave their home (be it alone or with children), for up to 4 weeks. Secret Shelters 
are accommodating victims of severe domestic violence who are in life danger. Currently, 8 shelters operate, granting 
accommodation for up to 6 months. The social reintegration of victims is assisted by Halfway Houses that provide long-
term housing (up to 5 years) and legal and psychological assistance to the tenants. This institutional framework received 
vast financial support in the past years, detailed in the Annex (point 3). Currently, beside the National Crisis Management 
and Information Telephone Service 20 Crisis Centres, 21 Halfway Houses, 8 Secret Shelters, 7 Crisis Management 
Ambulances and 2 Temporary Accommodations with extended capacity are operating. Between 2014-2017, five 
awareness raising campaigns were organised under the slogan “Notice it!”, and in 2018, under the slogan “Love does not 
hurt”. The child protection signal system is also involved in the detection of the early signs of domestic violence in a way 
of professional trainings and flyers. (128. 131, 128.132) 
 
As outlined above, Hungary considers the elimination of violence against women as a priority, and has a variety of 
measures in force serving this purpose (that are in line with the overwhelming majority of the provisions of the Istanbul 
Convention). (128.6, 128.8, 128.134) 
 
Women, peace and security 
 
Hungary is currently preparing its National Action Plan based on UN Security Council resolution 1325.  
 
V/6. Children and youth 
 
Child protection and social support 
 
Hungary strengthened the child protection system and integrated the signal system of the family assistance and the signal 
system of the child service. Therefore, as of 2016, a unified and stronger signal system serves the (preventive) child 
protection. 
 
In 2018, Hungary launched a new system of social assistance, under which supporting professionals/experts (called as 
kindergarten or school assistance) are working in kindergartens, schools and dormitories, and who is working for prevention 
and help/promotion development programmes. 
 
In 2019, Hungary introduced a new benefit for parents taking care of their children that are either seriously disabled, or 
permanently ill and reliant on care, regardless their age (the ‘Child home care fee’). The amount of the fee is currently  
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HUF 147 315 per month, and it will gradually be raised to the level of the applicable minimum wage by 2022. Under the 
period in which one receives ‘Child home care fee’, the recipient/beneficiary is eligible to social and health care.  
 
As of 2021, foster parents an increased monthly fee if they raise children with special/complex (or dual) needs. (128.178). 
Since 2019, the territorial child protection services may operate services (such as the Barnahus model) for the examination 
and therapy of neglected and abused children, especially those who have been sexually abused. (128.178) 
 
In 2020 the so-called ‘general protection measure’ was introduced in order to protect children who are suspected victims 
of trafficking. The police may place these children in a designated home. (128.139) 
 
As of January 1, 2016, it was introduced obligatory/bound/obligated for local governments to organize holiday 
catering/provide healthy food and enriching activities to all children in need. (128.170) 
 
To support young people to start their life, a new tax allowance will be introduced in 2022 (see Annex point 3). 
 
 
Children in education 
 
In order to ensure access to quality, inclusive education, and to improve school performance especially for vulnerable 
students’ groups, systemic measures were introduced in line with the Mid-term Strategy against School Leaving without 
Qualification and Public Education Development Strategy. Particularly, access to quality early childhood education and 
care has been strengthened to improve educational outcomes; professional assistance is being provided for low performing 
schools on an ongoing basis; early warning and pedagogical support system to prevent drop-outs from schools. To reduce 
social inequalities, from 2017 students are entitled to free textbooks in all grades of primary school (grades 1-8) and in the 
first grade of secondary school (grade 9). In 2020, this was extended to all students in grades 1-12. In addition, from 2016, 
local governments have to organise catering during the holidays for disadvantaged and severely disadvantaged children. 
This is heavily supported from the central budget (approx. HUF 79.46 billion for institutional catering, and HUF 3.03 billion 
for catering during the holidays for disadvantaged children in 2020). (128.47, 128.170) 
 
The National Core Curriculum and the framework curricula contain the topic of ‘The rights of the child, democracy and 
citizenship’ as a ‘cross-cutting’ subject. Its content appears in subjects of history, active citizenship and economic studies. 
(128.176) 
 
In 2017, the National Minority Committee of the Hungarian Parliament set up a program to support financially (via 
scholarships and targeted supports) the education of minority teachers. Upon the initiative of at least 8 parents, the 
education or care of children belonging to minorities must be organised. The minority language and the folklore teaching 
follow the framework curriculum approved by the national minorities’ local government, while the other subjects follow the 
general national curriculum (127.87, 128.88, 128.89, 128.91) 
 
 
V/7. Persons with disabilities  
 
Policy measures 
 
In 2015, the Hungarian Parliament adopted the National Disability Programme 2015-2025. Based on the evaluation of the 
past years, the new strategy sets out the main development directions of the disability policy within the envisaged 11 years 
in a new structure over a longer period than before. In 2020, a new Action Plan for the Implementation of the National 
Disability Programme was adopted for 2020-2022.  
 
In 2020, the Sign Language Act was amended to allow for a state-recognized language examination in Hungarian sign 
language. The state also allowed sign language to be taught to deaf children by adults who are native language users who 
use sign language as their primary language and are included in the List of Sign Language Instructors, and the state 
covers/will bear the costs of interpretation when using the state health system. 
 
As of 1 January 2021, detailed conditions for the provision of elementary rehabilitation benefit for visually impaired persons 
are laid down in legislation. (128.177, 128.178, 128.182) 
 
Education 
 
In 2016 and 2020, the special vocational educational system and trainings were revised. In 2017, the so-called 
development schools system (for learners with moderate intellectual disability) was reformed and a new practical 
curriculum was adopted. The rules for the mobile special educator and mobile conductor network were also updated. In 
2020, the national core curriculum and the framework curricula were also revised. Moreover, in 2013 the entire specialized 
pedagogical service system, including special educational needs (SEN) diagnostic committee activities, has been 
reformed, while the diagnostic committee activities were revised in 2020. Currently, over 71% of children with disabilities 
participating in the public education system receive education in an inclusive methodological framework. The number of 
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educational institutions involving the teaching of learners with SEN is 4341 (which is 75% of the institutions overall). 
(128.177, 128.178, 128.181, 128.182) 
 
Employment 
 
Hungary increased the employment rate of persons with disabilities through social contribution tax relief, rehabilitation 
services and wage subsidies provided from the government and the EU funds. The measures introduced also increased 
labour market demand for the employment of people with disabilities, increasing the employment rate from 18% in 2011 to 
44% by 2020. 
 
As of 1 January 2018, employees with disabilities are entitled to five working days of additional paid leave per year. The 
definition of a disabled worker has also been clarified in the Labour Code and in other labour legislation concerned. As of 
1 January 2021, in order to facilitate the employment of disabled people, the provisions on wage limit in addition to social 
benefits have been repealed. The purpose of the amendments is to prioritise the rehabilitation of disabled and 
disadvantaged people over keeping them in an inactive status in order to provide them more effective help with carrying a 
paid employment, which enables them to support themselves and their families. (128.177, 128.182) 
 
Voting rights 
 
Until 2011, the previous constitution automatically excluded persons from suffrage who have been under capacity-limiting 
or capacity-excluding guardianship.4 In contrast, As of 1 January 2012, the Fundamental Law has brought significant 
changes in the area of suffrage of persons under guardianship whose decision making is hampered as it vests the courts 
with the right to exclude the given person from suffrage upon an individual assessment of the concerned person’s situation. 
In line with the provision of the Fundamental Law, Act on the electoral procedure stipulate that the court has to decide 
whether it excludes persons who have been put under capacity-limiting or capacity-excluding guardianship from suffrage 
or not. If the court does not exclude the adult person from suffrage, he/she has the right to vote and to be voted for, and to 
exercise these rights in person as well as to make legally valid statements in this context on his/her own.5 (128.179, 128. 
180) 
 
Independent living 
 
In 2011, the Deinstitutionalization Strategy 2011-2041 was adopted and governmental and EU funds have financed the 
projects necessary for the implementation of the Strategy. In accordance with the principles of the Strategy, supported 
housing was introduced in 2013. In 2019, nine times as many persons with disabilities used supported housing as in 2014, 
with the ratio being five times higher for psychiatric patients. Supported housing can be created not only through 
deinstitutionalisation, but also through the construction of new services. 
 
As the Government pays particular attention to children with disabilities, the revised deinstitutionalisation concept also 
includes deinstitutionalisation for children living in child protection facilities. The latest amendment to the Child Protection 
Act also confirms the concept: in the case of foster children, supported living has been named among the forms of home 
provision services from 1 January 2020. 
 
In order to support persons with disabilities to live independently, Hungary has launched different tenders in the recent 
years co-financed by EU funds. For example the “Developing ICT-based remote services for the daily lives of people with 
disabilities” tender aims to provide the best possible support to persons with disabilities in achieving independent living 
and self-determination through the development of new and existing ICT services. The “Developing and improving access 
to professional and public services for persons with disabilities” tender aims to improve public services responding to the 
needs of people with disabilities: improving access to public services, establishing a network of counselling, providing 
information, developing new services, improving the currently available services and improving tasks in family and child 
welfare centres. (128.177, 128.178, 128.182) 
 
V/8. Racism, issues affecting the Roma community, hate crimes 
 
Roma integration 
 
Hungary is committed to the social inclusion and integration of the Roma while preserving their own culture, traditions and 
communities. This approach prevails in all policies as a horizontal principle; nevertheless, the Government initiated and 
implemented targeted measures in certain areas such as child welfare, education, employment, health, regional 

 
4 Parallel to the introduction of the new Civil Code, the supported decision making was introduced as a legal institution by the Act CLV of 
2013, which entered into force in 2014.  
5 The new rules of limiting legal capacity in case of guardianship have been examined by the Hungarian Constitutional Court in its decision 
No. 11/2014. (IV. 4.) AB.  
The Constitutional Court concluded that the rules are in conformity with the supportive model suggested by the CRPD on the following 
grounds: a.)  any person of legal age with legal capacity is entitled to make a prior legal statement with a view to partial or full limitation of 
his/her legal capacity in the future; b.) the interests of the person concerned are given top priority; c.) it is declared that guardianship with 
fully limited legal capacity may be ordered only in exceptional cases by the court. 
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development, discrimination, community participation and ethnic culture. The Government’s commitment is reflected in the 
EU strategic framework of Roma integration policies, originally initiated by Hungary in 2011 (renewed in 2020), as well as 
in the national social inclusion strategy and its latest version, the Hungarian National Social Inclusion Strategy 2030. 
(128.50, 128.51, 128.67) 
 
In order to promote tolerance, cultural diversity and understanding as well as to eliminate prejudice and discrimination, the 
Government provides significant resources for the promotion of Roma culture. The so-called “371 Stars” theatrical 
performance is organized every year in collaboration with NGOs on the Day of Roma Courage and Youth (16 May) as well 
as commemorating the Roma victims of the Holocaust on 2 August. The International Roma Day Gypsy Wheel - Roma 
Values Festival (8 April) is also an annual event with the aim of bringing the Roma minority and the majority population 
society closer together through cultural understanding, music and dance, folk traditions and roundtable discussions. Since 
2013, the culture and history of Roma and Gypsies are included in the National Core Curriculum. (128.46, 128.110, 
128.115) 
 
Furthermore, to promote tolerance and cultural understanding of the Roma population, their participation  in political life, 
and to eliminate discrimination against the Roma, Hungary launched the Comprehensive Program for the Elimination of 
Segregated Life Situations aiming at contributing to the social inclusion and integration of disadvantaged people living in 
segregated living conditions and in deep poverty by eliminating disadvantages in employment, education, health, 
community, housing and in access to services. Nearly 5.000 persons participate in the program. In addition, the Actively 
for Knowledge program facilitates  employability of the low-educated adult population, including many Roma, through 
various trainings (competence development, primary school education, acquiring work experience). (128.86) Training and 
employment of Roma women and girls are supported through various programs. (See Annex, point 3.) Comprehensive 
settlement programs support the social inclusion and integration of disadvantaged people living in segregated living 
conditions and in deep poverty through employment, education, health, community, housing measures and by eliminating 
inequalities in access to services.  
 
The budget also finances the preservation of Roma cultural identity. The goal of the so-called minority support is to preserve 
ethnic identity, nurture their mother tongue, historical traditions as well as intellectual and material memories, and to 
organize national or regional events significant in preserving cultural autonomy, and linguistic and cultural identity. In order 
to integrate the adult Roma population into the labour market and Roma children into the normal education system, the 
social land program is implemented annually supporting the self-sufficiency of disadvantaged families through small-scale 
vegetable production and animal husbandry. (128.54, 128.56, 128.61, 128.71, 128. 73, 128.92, 128.94, 128.95, 128.171) 
 
Hungary takes all possible measures against discrimination and supports the promotion of equal opportunities and equal 
treatment of persons belonging to the Roma community. Strong action against discrimination is a key element of the new 
Hungarian National Social Inclusion Strategy 2030. The legal and institutional guarantees of non-discrimination have 
developed in recent years. The Equal Opportunity Act sets out the sanctions for cases breaching equal treatment, the 
persons concerned can turn to the Commissioner for Fundamental Rights. The Equal Treatment Act requires municipalities 
to adopt a five-year Local Equal Opportunities Program (HEP), which is reviewed every two years. Equal opportunity 
mentors provide professional assistance to this work. The HEP forum provides an opportunity for cooperation between 
local leaders and public actors, promoting common thinking and social dialogue. (128.72, 128.78, 128.84) 
 
Education  
 
There are ongoing systemic measures in order to improve education outcomes, improve the access to quality, inclusive 
and mainstream education. Anti-segregation working groups have been established in all state school districts  
by 2018 October to monitor implementation of measures for inclusive education and desegregation. In 2018, a stronger 
guarantee was introduced by stipulating the obligatory supervision of the public educational equality action plans at least 
every 3 years. Schools concerned by the court judgement on segregation were involved in a desegregation project and 
desegregation action plans were prepared. Methodological assistance for supervision of equality action plans and 
implementation of desegregation action plans has been provided with special attention to comprehensive school 
development, to improve school performance and desegregation. Series of measures have been introduced to strengthen 
guarantees needed to avoid the misdiagnosis and misplacement of Roma children to special education. (See Annex, point 
3). (128.76, 128.89, 128.91) 
 
Based on the Vocational Education and Training Act (VET),6 Hungary ensures the conditions and guarantees of VET 
provision for everyone free of charge and accessible, specifying that vocational education and training has to meet the 
requirements of effectiveness, high quality, accessibility with equal opportunities for all as well as meeting the professional 
standards. It also supports the equal opportunities and accessibility to VET for pupils from disadvantaged background, 
including Roma pupils, as well as high quality VET provision. These programmes and projects are financed by national or 
EU funds. 
 
Since 2018, Roma vocational colleges have been operating within the framework of higher education institutions with the 
aim of training  Roma intellectuals and integrating the Roma into  society. Roma vocational colleges , on the one hand, 

 
6 Act LXXX of 2019 Vocational Education and Training. 
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enable well-prepared Roma intellectual  to take on a public role in the future, helping and supporting the social inclusion of 
Roma people. On the other hand, by obtaining a degree, disadvantaged students, including those of Roma origin, have a 
chance to find employment in the labour market. In 2021, Roma vocational colleges already have had 330 students so far. 
There are 8 so-called Christian Roma Vocational Colleges operating. In addition, there are 4 Roma Higher Education 
Colleges within higher education institutions. (128.67) 
 
The National Higher Education Act ensures equal opportunities for disadvantaged students during the higher education 
admission procedure and during their higher education studies. Students receive benefits in accordance with their 
condition, personal abilities and disability. In addition, there is no racial or ethnic discrimination or segregation in the 
courses offered in Hungarian higher education institutions, as students participate in the courses, regardless of their racial, 
ethnic origin or sexual orientation. (128.70, 128.75, 128. 81, 128.85, 128.86, 128.88, 128.91, 128.92, 128.173, 128.178) 
 
Hate crimes 
 
In accordance with the recommendation of the UN Commission on Human Rights, a protocol-based norm was issued in 
2019 in order to provide uniform, effective and professional law enforcement responses to hate crimes. Police officers are 
regularly briefed on the correct conduct of police officers during measures, the importance of objectivity, the protocol to be 
followed, the prohibition of discrimination and the importance of prejudice-free policing. In order to eradicate racism, racial 
or religious discrimination, xenophobia and related intolerance and to provide an effective, professional and lawful law 
enforcement response, the criminal justice service relies on prejudice indicators in the detection and investigation of 
criminal offenses. Indicators may later become indirect evidence, and full disclosure of the evidence is a legal obligation. 
In 2019, trainings were conducted for the law enforcement and criminal personnel on the list and use of the prejudice 
indicator, and on the characteristics of hate crimes. Based on the cooperation between the Directorate General for Law 
Enforcement and the Directorate General for Crime Investigation, the "Let's Do Against It Together", an information 
brochure with useful information and advice for victims of hate crime, was completed in November 2020. The publication 
was produced in 22,000 copies in February 2021. (128.108) 
 
In 2020, the Victim Support Act was amended, establishing a victim support system based on direct contact to victims. 
Within the so-called opt-out system, assistance is offered directly to the victims who can receive personalized support 
tailored to their needs. The legislative changes entered into force on 1 January 2021. See details in the Annex, point 3. 
(128.90, 128.96, 128.97, 128.98, 128.99, 128.100, 128.101, 128.102, 128.103, 128.104, 128.105, 128.106, 128.107, 
128.109, 128.110, 128.111, 128.112, 128.114, 128.115, 128.116) 
 
Hungary declared a zero tolerance policy against anti-Semitism and is fully committed to guaranteeing the safety of the 
Jewish people in Hungary. Beyond a comprehensive legal framework aiming at providing protection for the Jewish 
community by several laws, the Hungarian Government has also endorsed the working definition of anti-Semitism by the 
International Holocaust Remembrance Alliance7 and implements it in its policies on Holocaust-remembrance, education 
and research as well as in the training of teachers, law enforcement bodies and legal practitioners. As regards education, 
Holocaust Memorial Day was introduced in the high school curriculum with the aim to widely disseminate and teach about 
that dark period of our history. Raising and educating a responsible person for the future are high on the agenda of 
educators in Hungary.  
 
Hungary has been one of the safest countries for members of the Jewish communities in Europe, Jewish people were the 
least worried about becoming a victim of verbal insults, harassment or physical attack in the future because of being 
Jewish. It is important to highlight that there are practically no violent physical attacks against members of the Jewish 
community in Hungary.8 The number of anti-Semitic incidents has been showing a generally decreasing trend over the 
past 10 years in the European Union (2009-2019).9 (128.117) 
 
V/9. Protection of minorities 
 
Self-governments 
 
According to National Minorities Act, self-governments can only be formed at municipalities and on a regional level if the 
relevant community’s existence is substantiated by census data. In 2020, the amendment of the National Minorities Act 
aimed at strengthening the system of tools necessary for the exercise of national minorities’ rights, and it continued to set 
as a priority the suppression of the eventual emergence of the so-called “ethno-business”. The drafting process was based 
on the indications and requests of the Hungarian national minorities. (128.93) 
 

 
7 Government Decision No. 1039/2019. (II. 18.) on promoting the use of the IHRA definition of antisemitism 
8 Fundamental Rights Agency of the European Union (FRA)  https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-experiences-
and-perceptions-of-antisemitism-survey_en.pdf  
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-antisemitism-overview-2009-2019_en.pdf p. 51-52 
9 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-antisemitism-overview-2009-2019_en.pdf p. 51-52 
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Financial support 
 
Direct central budgetary support is provided to Hungarian national minorities. Grants cover the following main areas: 
support for self-governments and their media; support for institutions maintained by self-governments; grants awarded 
through tenders and individual applications; support for local and regional self-governments; support for their institutions 
for renovation, investment, and own contribution at tenders; salary compensation for maintainers of the institutions; 
scholarships, awards. (128.94.) 
 
Education 
 
Based on the amendment of the National Minorities Act, the real estate of public educational institutions taken over by 
national minorities become compulsory. The amendment also provides a legal opportunity for the national minorities to 
maintain social institutions. Funds are provided from the central budget for the realizations of the cultural autonomy of 
communities. Over the last period, the takeover of public education institutions by national minorities was large-scale. The 
number of public education institutions run by local and national self-governments increased from 77 (2016/2017) to 95 
(2020/2021). 
 
From 2017, national minorities can represent themselves in School District Councils, the Association of National Minorities’ 
Local Governments can delegate a member to this School District Council, who represents the interests of national 
minorities. On the proposal of the Association, there are representatives of national minorities in 27 School District 
Councils. 
 
Based on the initiative of the Hungarian National Minority Committee of the Hungarian Parliament, the national minority 
teacher program has been implemented since 2018. The goals of the program are to increase the number of young adults 
who choose the profession of a national minority teacher and to enhance the standards of the national minority teacher 
training, to make the national minority language training more efficient and to keep and to honour more the currently 
working national minority teachers. As part of this program, the quantity of the national minority allowance has progressively 
increased by four times and it was extended to all national minority teachers; the places of national minority teacher training 
received support, for the improvement of the training, furthermore, the scholarship for students of national minority teacher 
training was set up, whereby students undertake that they will work in a national minority pre-primary or primary school at 
least as long as their scholarship lasted. (128.87, 128.173., 128.174) 
 
V/10. Migrants, refugees and asylum-seekers 
 
Hungary upholds its obligations with regard to asylum-seekers in line with international, European and national law. 
(128.185, 128.189, 128.190, 128.194, 128.195, 128.197, 128.198, 128.203, 128.204, 128.205, 128.206, 128.208, 128.210, 
128.213, 128.218)  
 
Hungary continuously cooperates with international organizations, such as the United Nations, Hungarian Red Cross, the 
International Committee of the Red Cross and the International Organization for Migration. (128.214) 
 
In accordance with its international obligation, the Fundamental Law, as well as the Equal Treatment Act, Hungary ensures 
adequate measures against all forms of racial discrimination, xenophobia and hate speech towards migrants and asylum-
seekers. (128.69. 128.74, 128.80, 128.83, 128.96, 128.99, 128.100, 128.101, 128.105, 128. 113) 
 
In 2020, the Hungarian Asylum Authority has waived the asylum legislation on transit zones and does not apply them 
currently. Following the decision, nearly 300 applicants were transferred from the transit zones to two open reception 
facilities. Since then, there has been no asylum seekers accommodated in the transit zones. (128.184, 128.188, 128.196, 
128.199, 128.201, 128.207, 128.209) 
 
Regarding the treatment of persons belonging to vulnerable groups, guidelines have been issued for the law-enforcement 
staff. Social workers at the Alien Policing Detention Centre in Nyírbátor provide social assistance to persons belonging to 
vulnerable groups, including women. (128.186) 
 
Concerning detaining families and children, families having underage child are accommodated at a separate wing of the 
Alien Policing Detention Centre. The Detention Centres in Nyírbátor and Vámosszabadi are being reconstructed 
completely from Asylum Migration and Integration Fund aiming at complying with the recommendations of the Committee 
Against Torture. Unaccompanied minors are accommodated at children’s home. The asylum authority has not ordered 
detention against families with children since 2017. (128.191, 128.212)  
 
The consideration of the asylum authority to order asylum detention is based on continuous and careful assessment and 
in merit evaluation of relevant personal circumstances on a case by case basis. The aim is whether less onerous measures 
are effective enough to achieve the purpose of securing the availability of the asylum seeker during the asylum procedure. 
In 2020, in the case of Dublin transfer of a Syrian citizen, the asylum authority, instead of ordering asylum detention, 
decided to use alternative less severe measure to reach the same objective. The decision based on the thorough 
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analyzation of the person’s circumstances, the authority designated the applicant’s habitual residence as compulsory 
residence, with the obligation to report every two weeks to the authority. (128.217) 
 
In the last two years, taking into consideration the declining number of asylum seekers, and the detentions’ short period, it 
can be observed that detention was only ordered as a last resort, in case of necessity, for a reasonable time period. Beyond 
the 72 hours of detention ordered by the asylum authority, only the court was authorized to prolong this period. The average 
length of the implemented detentions stayed far below the maximum of 180 days, limited by the Act on Asylum. In 2019, 
40 new detention orders were issued. This number dropped to 22, in 2020, which clearly indicates that detention was only 
ordered in the most necessary cases, in accordance with international regulations. The length of detention in average was 
54 days in 2019, and 77 days in 2020, far below the legal maximum. Regarding asylum detention, no complaints have 
been lodged in the recent years due to inadequate detention conditions. The training of the guarded accommodation staff 
is continuous. (128.219) Possible cases of mistreatment by the police are examined by the competent prosecutor’s office, 
which is in charge of legal supervising. (128.202) During alien policing procedures, detention must be terminated 
immediately if the conditions are no longer fulfilled. Judicial and prosecutorial control is ongoing during detention. (128.215) 
 
The asylum authority continuously develops and improves the reception conditions for asylum seekers. Rooms and 
sanitary facilities have been renovated, the heating system was modernized with new radiators, solar collectors were 
recently installed. The equipment for leisure and recreational activities were also improved. (128.192, 128.193, 128.209, 
128.211, 128.216) 
 
 
 
 
 
V/11. Sexual orientation  
 
The Fundamental Law, as well as the Hungarian Act on Equal Treatment explicitly forbids/prohibits discrimination based 
on sexual orientation. Act XXIX of 2009 provides for the registered partnership of same sex couples. The rights guaranteed 
for so-called LGBTI persons are around average in European comparison based on the data of ILGA Europe (placing 27th 
among 49 European countries).10 Concerning the definition of family enshrined in the Fundamental Law, the Constitutional 
Court stated that it does not follow from the Fundamental Law that the state should not provide an objective institutional 
protection to ‘many other forms of permanent emotional and economic cohabitations within the sociological definition of 
family which has common objectives, based on mutual care and meeting the definition of family in the sociological, more 
dynamic sense of the word, irrespective of their title defined by law.’11 (128. 118., 128.119., 128.120, 128.121, 128.122) 
 
V/12. Human Trafficking 
 
In February 2020, the National Anti-Trafficking Strategy for 2020–2023 and its related Action Plan for 2020–2021 were 
adopted. The new strategy is based on the four pillars of the “4P” paradigm, namely prevention, protection, prosecution 
and partnership. During the drafting process, the proposals of the ministries, authorities and non-governmental 
organizations involved in victim assistance were taken into account. The strategy envisaged the allocation of 91 million 
HUF for implementation by 2020 and 518.5 million HUF by 2021; in addition, each organization and ministry implements 
measures from its own budget.  
 
The Criminal Code of Hungary orders to be punished all forms of human trafficking laid down in the Protocol to Prevent, 
Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations 
Convention against Transnational Organized Crime. In addition to the perpetrators who traffic in or enslave the victims for 
profit, due to an amendment package adopted for the enhanced protection of victims of human trafficking, as of 1 July 
2020 consciously utilizing the services or other activities of victims of human trafficking (the demand side) is criminalized 
as well. If the utilized services or activities include sexual intercourse or illicit use of human body, it is punishable more 
severely.  
 
This law amendment package has also introduced a general prohibition on the offering of sexual services by a person who 
has not attained the age of 18 was introduced. Consequently, the minor who is in breach of the prohibition of offering 
sexual services is treated as a presumed victim of human trafficking, and pursuant to the Act on Minor Offences 
misdemeanour procedure cannot be commenced against him/her. As part of the same amendment package, another 
amendment to the Criminal Code prescribed severe penalty – even higher than for the qualified case of the use of services 
as described above – for the felony of providing consideration for sexual intercourse with a minor under 18 years of age.  
 
In the field of victim support, there is a wide range of services available for persons fallen victim to human trafficking. The 
state shall provide the following services to the victims after assessing their needs: facilitating the enforcement of interests; 
instant monetary aid; certificate of victim status; witness care; sheltered accommodation. Two non-governmental 
organizations operate shelters for adult victims with annual state funding from the central budget. Half-way houses 

 
10 https://www.rainbow-europe.org/#8637/0/0     
11 Decision No. 4 of 1990 (III.4.) of the Constitutional Court 
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connected to each temporary accommodation also form part of the complex assistance – this service is designed to 
establish and strengthen independent living, once the victims get over the crisis situation. Besides special criminal law 
measures, e.g. restraining order (to be ordered during criminal proceedings), rules on persons requiring special treatment 
and witness protection further contribute to the adequate protection for victims. 
 
As regards minors, five special children’s homes were designated for the reception of (presumed) victims of human 
trafficking. One of the institutions, the central special children's home in Kalocsa provides care exclusively for boys. See 
more details in Annex, point 3. (128.142 128.144, 128.145, 128.146, 128.147, 128.149) 
 
With a view to increasing the efficiency of law enforcement, senior supervisor officers for trafficking in human beings were 
appointed in all county police headquarters in 2019 to conduct or direct THB-related investigations. As of 1 January 2021, 
the anti-human trafficking group has become an independent unit within the framework of the National Bureau of 
Investigation, with its staff being expanded. Additionally, the Ministry of Interior organizes a series of awareness-raising 
trainings for police officers, prosecutors and judges from three counties of Hungary each time. (128.143, 128.148) 
 
V/13. Media, freedom of information, freedom of expression 
 
Critical remarks concerning the media law having relevance in legal terms (the rules on balanced information, the election 
(appointment) of the president of the media authority and the chairperson of the media council and the publication of 
political advertisements in media services) were addressed by legislative means. (128.155, 128.160) 
 
The regulatory framework for media activities has been developed in consultation with the relevant international fora and 
adequately safeguards freedom of the media. The relevant legislation ensures a proper framework for the freedom of the 
media. It offers an all-around protection for journalist’s independence by providing safeguards for editorial and journalistic 
freedom of expression. The Media Act developed a two-pillar set of tools to effectively prevent the emergence of dominant 
positions and safeguard the pluralism of the media market. On the one hand, market concentration of providers of linear 
media services may be limited within the framework of Media Act in order to maintain the diversity of the media market and 
to prevent the formation of information monopolies. The other pillar securing and maintaining media market pluralism are 
the additional obligations that the Media Act attaches to Significant Powers of Influence Businesses as a media service 
provider. 
 
The National Media and Info-communications Authority (NMHH) is an autonomous regulatory agency subordinated solely 
to the law. The Media Council and its members are also subject only to the law and cannot be instructed in their activities. 
The independence of NMHH as well as the foreseeability and predictability of the administrative procedures concerned is 
properly safeguarded. (128.157, 128.158, 128.159) 
 
V/14. Detention conditions, ill-treatment 
 
Hungary resolved the issues of overcrowding in prisons by a multi-directional plan by complementing the program prepared 
for reducing overcrowding in prisons as well as using the means of legislation by introducing effective legal remedies. The 
ongoing prison capacity development programme resulted in opening 2.500 new prison places in 2020, as well as a drop 
to 96 percent of the occupancy level which has an enormous significance in this respect. In 2016, an effective domestic 
remedy was introduced in respect of complaints concerning overcrowding in prisons with a retroactive effect. In the light of 
the experience concerning the application of this domestic remedy, the applicable rules were reviewed in 2020. The 
legislative amendments strengthened the rights of the victims of the crimes committed by the detainees obtaining 
compensation for overcrowding. (128.127) 
 
Although the length of pre-trial detention has not been changed, the new Criminal Procedure Code includes several 
provisions that aim to ensure that the pre-trial detention is only ordered when it is indispensable, and it should only last for 
the time most necessary. The Code introduced the principles of necessity, proportionality and gradualism to the basic 
principles applicable during criminal procedure and the court can only order pre-trial detention if the aim to be achieved by 
pre-trial detention cannot be achieved by an alternative measure, such as a restraining order or criminal supervision. This 
rule signifies a change in the approach to pre-trial detention; it clearly expresses that the number of pre-trial detentions 
shall be reduced to the minimum in line with the European trends, and it should indeed be limited to the most necessary 
cases. (128.129) 
 
V/15. Development 
 
According to the published OECD DAC preliminary data, in 2020, Hungary’s Official Development Assistance (ODA) 
amounted to 411.41 million dollars (126.71 billion Hungarian forints), the sum of which contributed to 550 international 
development projects in 110 countries. Hungary thereby managed to increase its ODA/GNI ratio from 0,09% in 2010 to 
nearly 0,26% in 2020, which highlights a total increase of 260%. With this impressive achievement, Hungary successfully 
reached and exceeded the 0.25% ODA/GNI target by 2025, as set out in its International Development Cooperation 
Strategy for the period 2020-2025 (IDC2025). Since the last UPR of Hungary in 2016, Hungary has increased its level of 
ODA by over 165%.  
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The substantial increase of the assistance – in line with the priorities of IDC2025 – is attributable to a wide range of 
international economic development and foreign investment programs, bilateral development projects and numerous 
medical donations implemented with a view to assisting our international partners in their efforts to tackle the effects of 
COVID-19 pandemic. (128.221) 
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Annex to the National report of Hungary on the implementation of 2016 UPR recommendations 
 
1. Cooperation with civil society in the preparation of the national report 
2. Legislative and institutional changes 
3. Policy measures, strategies 
4. Clustered list of recommendations received during the 2016 UPR of Hungary 
5. Information on country visits of and communication with mandate holders of international human rights organisations  
 
1. Cooperation with civil society in the preparation of the national report 

 
The Human Rights Working Group and its Human Rights Roundtable 
 
The Human Rights Working Group (HRWG) is an active consultative body of the Government (Gov. Decree 1039/2012.). 
Its main task is to monitor the realization of human rights in Hungary, consult with a variety of organizations, as well as to 
follow-up on the UPR recommendations. The Working Group is an inter-ministerial body composed of Ministers of State 
representing relevant fields, while its chair is the Minister of State for Parliamentary Affairs of the Ministry of Justice. During 
the sessions of the HRWG accession to human rights conventions and the better implementation of the already existing 
international obligations of Hungary are discussed regularly. 
 
The Working Group operates the Human Rights Roundtable, which facilitates the consultation with NGOs, advocacy and 
professional organisations monitoring human rights and formulates recommendations regarding the activities and tasks of 
the Working Group. In addition to the members of the Working Group, members of the Roundtable include the 
Commissioner for Fundamental Rights (hereinafter: Ombudsman), the Presidents of the Hungarian Central Statistical 
Office and the Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information, as well as delegates of human 
rights civil organisations invited by the President and the Vice President. State actors and civil participants form thematic 
sub-working groups led by relevant ministries. They are covering the whole spectrum of human rights (upon the request of 
the NGOs for instance: freedom of opinion, other civil and political rights, rights of Roma, minorities, women, children, 
disabilities, elderly, homeless).  
 
Members of the Human Rights Roundtable are:  Addetur Alapítvány, Alapjogokért Központ, Autisták Országos Szövetsége, 
Baptista Szeretetszolgálat, Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Cigányokért Szociális és Kulturális Egyesület, 
Civil Összefogás Fórum, Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület, Csodacsalád Egyesület, Czinka Panna Roma Kulturális 
Egyesület, Demokratikus Roma Vezetők Szövetsége, Dráva Menti Romákért Egyesület, Dunántúli Cigányság 
Felemelkedéséért Közhasznú Egyesület, Ebony Afrikai Kulturális, Művészeti és Emberi Jogi Egyesület, Értelmi 
Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége, ÉFOÉSZ Komárom-Esztergom Megyei 
Szervezete, Emberi Méltóság Központ, EMMA Egyesület, Erdélyi Magyarok Egyesülete, ERGO-Európai Regionális 
Szervezet, Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület, EU-Roma Országos Egyesület, Fáy 
Károly Hallássérült és Fogyatékos Személyek Egyesülete, Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány, Felelős Társadalomért 
Közhasznú Alapítvány, Fogyatékossággal Élő Emberek Szervezeteinek Tanácsa, Geopolitikai Tanács Közhasznú 
Alapítvány, Háttér Társaság Helidonaki Görög Hagyományőrző Egyesület, Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány, 
Kilikia Kulturális Egyesület, Kézenfogva Alapítvány, Lativ Barátai a Zsidó Reneszánszért Magyarországon Alapítvány, 
Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség, Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság, Magyar 
Katolikus Újságírók Szövetsége, Magyar Keresztény Misszió Alapítvány, Magyar LMBT Szövetség, Magyar Női 
Érdekérvényesítő Szövetség, Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség, Magyar Női Unió, Magyar Nők Szövetsége, Magyar 
Újságírók Közössége, Magyar Újságírtók Országos Szövetsége, Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, 
Magyar Vöröskereszt, Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület, Magyarországi Bolgárok Egyesülete, 
Magyarországi Horvátok Szövetsége, Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre, Magyarországi Roma 
Galéria Egyesület, Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos Szövetsége, Magyarországi Szlovákok Szövetsége 
Közhasznú Szervezet, Magyarországi Szlovének Szövetsége, Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület, MONA - 
Magyarországi Női Alapítvány, Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete, NAPFIVÉR-HOLDNŐVÉR Közhasznú Egyesület, Nevelők Háza Egyesület, Országos Gyermekvédő Liga, 
“Összefogás A Magyarországi Románokért” Egyesület, PATENT Jogvédő Egyesület, Református Misszió Központ, 
Református Rehabilitációs Alapítvány, Roma Láng Egyesület, Roma Nővédelmi Közhasznú Szervezet, Roma 
Szeretetszolgálat Nemzetközi Segélyszervezet, Saxlehner András Egyesület, Siketek és Nagyothallók Országos 
Szövetsége, Srpski Forum Egyesület, Századvég Politikai Iskola Alapítvány, Színes Gyöngyök Délvidéki Roma Nőkért 
Egyesület, Szubjektív Értékek Alapítvány, Tett és Védelem Alapítvány, Vasutas Nyugdíjasklubok Országos Szövetsége.  
 
The following NGOs were also invited to the thematic working group sessions: Ágota Alapítvány, Asszonyok a Nemzeti 
Egységért Mozgalom, Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesület, Boldog Gizella Alapítvány Gizella Otthon, Egészségügyi 
Szakmai Kollégium OSTHK Tagozat, Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség, Olajág Otthon, ELTE Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Kara, EMMI Nyugdíjas Bizottság, Esztergom és Környéke Nyugdíjasok Kultúrális Egyesülete, Fészek 
Gyermekvédő Egyesület, Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Friedrich Ebert 
Stiftung, Hajléktalanokért Közalapítvány, Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom, Hintalovon Alapítvány, Idősek 
Európa Háza Alapítvány, Kalunba Nonprofit Szolgáltató Kft., Kék-Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, Lehetőség 
Családoknak 2005 Alapítvány LIGA Nyugdíjas Bizottság, Magyar Államkincstár, Magyar Asszonyok Érdekszövetsége, 
Magyar Bölcsődék Egyesülete, Magyar Családi Napközik Közhasznú Egyesülete, Magyar Gyermek és Ifjúsági Telefonos 

2. melléklet az 1566/2021. (VIII. 9.) Korm. határozathoz
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Lelkisegély Szolgálatok Országos Szövetsége, Magyar Gyermekorvosok Társasága, Magyar Gyógypedagógusok 
Szövetsége, Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége, Magyar Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas 
Tagozata, Magyar Tudományos Akadémia,, Magyar Védőnők Egyesülete, Menedék Egyesület, Nemzeti Gyermekmentő 
Szolgálat, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Nemzetközi Migrációs Szervezet, Női Géniusz Alapítvány, Nők  
a Holnapért Alapítvány, Nők a Magyar Nemzetért Közhasznú Egyesület, Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület, 
Nyugdíjasklubok és Idősek “Életet az éveknek” Országos Szövetsége, Nyugdíjasok Szociális Fóruma, Országos Nyugdíjas 
Polgári Egyesület, Schweitzer Albert Református Szeretetotthon, Tessedik Sámuel Evangélikus Szeretetszolgálat, 
UNHCR Regional Representation, UNICEF Hungary. 
 
2. Legislative and institutional changes 
 
a.) The legal framework 
 
Since 2016, the Fundamental Law has been amended, and from the human rights perspective the following should be 
highlighted: 
 
The Seventh Amendment to the Fundamental Law laid down that exercising the right to freedom of expression and 
assembly shall not impair the private and family life and home of others. According to Article VI, the State provides legal 
protection for the tranquillity of homes. As a result of technological development, digitalization and the growth of media 
publicity, the protection of the privacy of the individual is facing new challenges to which legislation must also respond; in 
the digital age, the protection of privacy extends not only to the intimate sphere, but also to a broader private sphere, the 
individual’s family life and home. An external barrier to freedom of expression and the exercise of the right of assembly 
may be, inter alia, the right to respect for the private and family life and home of others. 
 
The Ninth Amendment to the Fundamental Law modified Article XVI and stipulated that every child have the right to the 
protection and care necessary for his or her proper physical, mental and moral development. Hungary protects the right of 
the child to a self-identity corresponding to their sex at birth, and ensures an upbringing for them that is in accordance with 
the values based on the constitutional identity and Christian culture of our country.  
 
The Fundamental Law contains the right of children to a healthy development, which is a key value to be protected. Sex 
at birth is a factor that cannot be changed: it is a biological principle. Human dignity thus includes the right of every child 
to self-identity according to their sex at birth, part of which is to be protected against mental or biological interference 
affecting the child’s physical and mental integrity. The amendment provides a clear basis for all members of the younger 
generation to learn about, preserve and pass on Hungary’s national identity, sovereignty and the role of Christianity in 
preserving nationhood. It should be emphasized that the latter elements are not new in the Fundamental Law, and these 
values based on the Christian culture of Hungary do not mean a commitment to a religion, but to the system of historical 
and cultural traditions that has developed in Hungary over the past 1,000 years. The provision of such education also 
means that the state has to maintain an institutional system that is able to provide this, but at the same time does not 
exclude the operation of other value-based educational institutions in accordance with the Fundamental Law or prevents 
any family from raising their child in their own preferred way. This principle shall in no way affect the exercise of the right 
to freedom of conscience and religion, which includes the freedom to choose and to change one’s religion or belief. 
 
The Hungarian legal system offers a high level of protection of civil and political rights. Among the most important 
developments is the adoption of the new Civil Procedure Act, Criminal Procedure Code, the Code of Administrative Court 
Procedure and the Code of General Administrative Procedure in the recent years. These legal norms were drafted in line 
with European Union law. 
 
As of 1 January 2021, certain provisions of actions related to personal status, including matrimonial action, were amended 
in the Code of Civil Procedure. The most important aim of the amendments regarding actions related to personal status 
(family law actions) is the introduction of provisions aiming at the increased protection of the interests of the parties’ minor 
child. This amendment of the Code of Civil Procedure provided the judges with more effective case management 
competences in order to be able to bring the best interest of the minor child in the focus of the proceedings. In order to 
protect the best interest of the minor child, the amendment broadened and listed the categories of taking evidence ex 
officio and the possibility of ordering a provisional measure to be taken ex officio. In connection with matrimonial actions 
where the court may order a provisional measure ex officio, the amendment highlights the best interest of the minor child 
as a requirement that serves as grounds for ordering the provisional measure, it also broadened the scope of provisional 
measures that can be ordered in connection with issues related to parental custody. 
 
The new Criminal Procedures Code has lengthened the duration of the restraining order (to be ordered during criminal 
proceedings) significantly. If it is ordered before the indictment is filed, it can last up to 4 months, which can be reordered 
for another 4 months. If the restraining order is issued or upheld during the court proceedings, depending on the instance 
of the proceeding court ordering or upholding the restraining order, it can last until the final judgment is delivered or the 
procedure is concluded. In addition to the restraining order, the court can simultaneously order the criminal supervision of 
the defendant. The compliance with both the restraining order and the criminal supervision can be ensured by the electronic 
device monitoring the defendant’s movement. 
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Additionally, the new Code dedicates a separate chapter on persons requiring special treatment. According to Chapter 
XIV, not only victims, but witnesses can also be classified as such persons. The main conditions which determine whether 
a person can be classified as a person requiring special treatment are based on: age, mental, physical and health condition, 
the grossly violent nature of the act subject to the criminal proceedings, and/or relationship of the concerned person to 
other participants of the criminal proceedings. As a result, special supportive and protective measures may be used for the 
protection and support of persons requiring special treatment during the criminal procedure. 
 
Furthermore, there are special rules of witness protection, which aim to protect the life, physical integrity and personal 
freedom of a person requiring special treatment (and his relatives) and to guarantee that such a person meets his obligation 
to give testimony, which needs to be given without any intimidation. Such measures of witness protection include classifying 
the person requiring special treatment as a specially protected witness, granting personal protection to them and ensuring 
them to participate in a Protection Program. 
 
As of 5 November 2020, the new provisions of the Criminal Code enhance the protection of victims of violent crimes 
committed by relatives. The possibility of release on parole is excluded if the perpetrator is sentenced to imprisonment to 
be served for a violent crime committed against his/her relative, which is punishable by eight or more year of imprisonment. 
In exceptional cases, when the court does not exclude the possibility of release on parole, the perpetrator has to be placed 
under probationary supervision and special rule of conduct may be prescribed for him/her. The person who is sentenced 
to suspended imprisonment for a violent crime against his or her relative also must be placed under probationary 
supervision. In both cases, the court or the prosecutor shall order the perpetrator to keep distance from the victim or another 
related person as part of the prescribed rules of conduct. This obligation is enforced by using a technical device that 
monitors the movement of the perpetrator, provided that the technical requirements are met. A relative shall include in this 
regard the parent, ex-spouse, ex-domestic partner, custodian, guardian or individual under the custodianship or 
guardianship of the offender’s child, i.e., this extended definition of relative covers the presumed victims of domestic 
violence. The places from where the perpetrator is obliged to keep his/her distance was widened to include child welfare 
and child protection institutions. 
 
b) The institutional framework 
 
In relation to the institutional framework for the protection of human rights, the following can be highlighted.  
 
The Constitutional Court is mandated to undertake the protection of the fundamental rights of individuals based on 
constitutional complaints and the provisions on the exercise of the right to lodge a constitutional complaint were clarified 
in 2019. Additionally, taking into account the fact that the members of the Constitutional Court practice de facto judicial 
activity, from 2019, justices are allowed to use their experience in the Supreme Court as a judge after the end of their terms 
of office.  
 
Furthermore, with regard to the COVID-19 pandemic, in order to maintain the proper functioning of the Court, the meetings 
of the Constitutional Court may also be held by electronic means, based on the decision of the President. The President 
and the Secretary-General shall ensure the continuous functioning of the Constitutional Court and shall take the necessary 
organisational, operative, administrative and decision-preparing measures and the President may authorize a derogation 
from the rules of procedure of the Constitutional Court.   
 
As of 1 January 2021, the Equal Treatment Authority (EBH) is integrated into the Office of the Commissioner for 
Fundamental Rights, thus offering a higher level of protection for the right and principle of equal treatment, due to the fact 
that cases of violations of equal treatment are now heard by an institution that is primarily concerned with the protection of 
fundamental rights. The Commissioner for Fundamental Rights, unlike EBH, is a constitutional institution. It is guaranteed 
at the constitutional level that the Commissioner’s proceedings may be requested by anyone and that the Commissioner 
shall report annually to the Parliament on his or her activities. In the latter mentioned annual report the Commissioner gives 
information on his or her fundamental rights protection activities, on the reception and outcomes of his or her initiatives 
and recommendations, and evaluates the situation of fundamental rights on the basis of statistics compiled on the 
infringements related to fundamental rights. The Commissioner may also initiate ex-post norm control before the 
Constitutional Court.  
 
The tasks of the EBH have been taken over by the Office of the Commissioner for Fundamental Rights with full powers. In 
the performance of its duties specified in the Act on Equal Treatment, the Office of the Commissioner for Fundamental 
Rights acts as an administrative authority. The new model is in line with the provisions of the relevant provisions of 
European Union law. Moreover, it provides for far more extensive powers than foreseen in the EU legislation, for instance, 
through its power of sanctioning violations of equal treatment and adopting binding decisions. Therefore, complaints about 
equal treatment will be dealt with by an institution surrounded by stronger constitutional guarantees than before. The 
budgetary independence of the Office of the Commissioner for Fundamental Rights – including adequate funding – is fully 
safeguarded. In many countries equal treatment complaints are dealt with by ombudsman’s institutions, therefore the 
integration of EBH in the Office of the Commissioner for Fundamental Rights is fully in line with international standards. 
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3. Policy measures, strategies 
 
a) Family policy 
 
The administrative investigation preceding the marriage with a minor 
 
The legal age for marriage is set at 18 by Section 4:9 of the Civil Code, irrespective of the sex of the person concerned. 
Minors at least 16 years old may also enter into a marriage with the prior consent of the Guardianship Authority. The 
conditions of this consent are set forth by Sections 34-36 of Government Decree 149 of 1997 (IV. 10.) on Guardianship 
Authorities, Child Protection and Custody Procedure. In accordance with these rules, the request for authorisation must 
include a certification from the General Practitioner of the minor concerned, confirming that the minor’s physical and mental 
development is at a stage which qualifies him/her to enter into a marriage. The couple shall also attach their income 
certificate or present a statement, explaining that the subsistence and accommodation of the parties to the marriage above 
the age of 16 and their existing children or children to be born prior to them reaching the age of 18 will be provided for after 
the conclusion of the marriage. Furthermore, if necessary, they shall also attach a certificate proving that they have 
attended the counselling sessions of the Family Protection Service. Before deciding on the request, the Guardianship 
Authority also interviews the parent or guardian of the minor. The Guardianship Authority may only grant prior authorization 
for the marriage, if all the conditions set out above are met, the conclusion of the marriage is in the minor’s interest and if 
the request for authorisation has been submitted by the child at his or her free will and without undue influence by others.  
 
Apart from the conditions set out above, Section 4:9 (1) of the Civil Code also lays it down, that the marriage of a minor 
shall be considered void if entered into without the prior consent of the Guardianship Authority. Moreover, pursuant to 
Section 22 of Act I of 2010 on Civil Registration Procedures, the Registrar shall refuse to register the marriage in the 
absence of the Guardianship Authority’s authorization for the marriage or if the validity of the prior authorisation granted 
earlier on has expired. 
 
In sum, persons above the age of 16 but below the age of 18 may only enter into a marriage in exceptional cases with the 
consent of the Guardianship Authority,  if all the conditions laid down by applicable legislation are met and the Guardianship 
Authority’s interviewed with the minor’s legal representative.. (128.123) 
 
 
 
The development of the nursery care system 
 
The new day-care system of children introduced on 1 January 2017 is more flexible, differentiated and gives women with 
small children a hand with the new demand-driven forms of day-care services (nursery, mini-nursery, workplace nursery, 
family nursery). From 2017 onwards, municipalities under 10 thousand inhabitants also need to ensure the daily care of 
small children, where the number of children under the age of 3 is more than 40, or in case if this number is lower, but at 
least 5 parents with small children indicate their demand for the service. Nursery care is provided for almost 19% of the 
age group between 0−2, which is so far the highest proportion in the history of Hungarian nurseries. This figure is expected 
to increase in the upcoming period. The number of settlements providing childcare services has doubled in the last 10 
years. (128.25, 128.34, 128.170.) 
 
Family tax allowance 
 
Under the family tax allowance scheme, the amount of the personal income tax of the parent has been decreased as 
follows: 
 
 
 

Number of children Amount of the reduction (from 1 January 2019) per 
month 

1 HUF 10,000 (USD 32.8) 
2 HUF 20,000 per child (USD 65.6)  
3 or more HUF 33,000 (USD 108.3) per child 

 
Child nursing fee 
 
From 1 July 2016, each parent can qualify for child nursing fee individually, thus eventually doubling the number of childcare 
days available in case of children between the ages of 3 and 12. (128.47)  
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Family Housing Subsidy (Hungarian abbreviation: ‘CSOK’) and Village CSOK 
 
The Family Housing Subsidy (Hungarian abbreviation: ’CSOK’) is a non-refundable state subsidy for families raising at 
least one child or who undertake to raise at least one child when buying a new or pre-owned house or flat or enlarging 
their existing home. The amount of the subsidy vary between HUF 600 thousand (USD 1,967) and HUF 10 million  
(USD 32,790) according to the number of children and whether it is a new house. 
 
Families buying a new or pre-owned house/flat with CSOK may also apply for a residential state loan of maximum  
3% interest. Families with two children may apply for a loan of HUF 10 million (USD 32,790) and those raising three or 
more children may apply for a loan of HUF 15 million (USD 49,185). In the case of a Village Family Housing Subsidy 
(Village ’CSOK’), families renovating or enlarging their home are eligible to obtain half of these sums.  
  
Within the framework of the Hungarian Village Program, Village CSOK is available from July 1, 2019 until June 30,  
2022 in more than 2.600 disadvantaged settlements with a population up to 5.000. This subsidy is available for families 
buying and renovating/enlarging pre-owned properties, or those renovating/enlarging their existing real estate. Families 
having one child or those who undertake to raise one child are entitled to a non-refundable allowance of HUF 600 000 
(USD 1,967). This sum is HUF 2.6 million (USD 8,528) in case of two children and HUF 10 million (USD 32,790) for three 
or more children. Maximum 50% of the allowance can be spent on purchase, while the remaining part can be used for 
modernization and renovation. Half of the above amounts can be spent on upgrading an existing home. 
 
Families who undertake to raise a second child are entitled to decrease their mortgage debt by HUF 1 million (USD 3,279) 
and by HUF 4 million (USD 13,116) if they undertake to raise a third child. For each additional child born (fourth, fifth child 
etc.), families can reduce their mortgage loans by an additional USD 3,279. (128.47, 128.170). 
 
 
 
The 8 elements of the Home Creation Programme 
 

1. 5% VAT after newly built homes 
 

from January 2021 to December 2022, instead of the previous 27% VAT rate, a single 5% VAT is in effect when purchasing 
newly built home or constructing one by a general contractor. There are no family related requirements to claim this tax-
reduction. 
 

2. VAT-exemption  
 

Also in the same period, families with at least one child are fully exempt from paying VAT when purchasing a newly built 
home or constructing one by a general contractor, if at the same time they apply for the “Family Housing Subsidy” (CSOK). 
The VAT exemption can be claimed at banks, together and simultaneously with CSOK. In practise, the state covers the 
remaining VAT. 
 

3. VAT-refund for owner-builders 
 

People constructing their home on their own property can refund the 27% VAT of their construction for up to EUR 15 000 
(HUF 5 million). The refund - similar to the 5% VAT subsidy - can be claimed at banks. There are no family related 
requirements to claim this refund. 
 

4. Home renovation support 
 

From January 2021, the state covers half of the expenses, up to EUR 9 000, of home renovation and modernization of 
families with children. A renovation with an overall cost of EUR 18 000 may only cost EUR 9 000 as half of the construction 
and half of the material costs are refunded.  This amount can be claimed even after a single child living with the parents 
up to the age of 25 years or without age limit in the case of a disabled child or a child entitled to child homecare fee. 
 

5. Home renovation loan 
 
Those who otherwise could not afford to utilise the home renovation support and pre-finance the costs of the renovation, 
can claim a home renovation loan of up to EUR 18 000 with a 10-year fixed-term and 3% interest rate. After the completion 
of the renovation, the home renovation support can be claimed which reduces the outstanding debt by up to EUR 9 000. 
 

6. Exemption from the real estate transfer tax  
 
From 1 January 2021, families are exempt from paying the real estate transfer tax, if they claim the “Family Housing 
Subsidy” (CSOK) when purchasing their home. Consequently, if a couple planning to have children or a family already 
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having children purchase a new or pre-owned property with CSOK, they are completely exempt from the transfer tax (they 
do not have to pay the 4% real estate transfer tax regardless of the price of the real estate). 
 

7. Promoting multigenerational homes 
 

This measure offers families the opportunity to live under the same roof but in separate apartments. Creating a new 
separate flat by second story home addition or finishing an attic in the house of the couple’s parent could provide a solution 
to the housing needs of many families. To promote this kind of multigenerational co-housing, from 2021, families are eligible 
to the normal amount of the Family Housing Subsidy (CSOK) in this case, too.  
 

8. Reduced notarial fees  
 

From 1 January 2021, the notarial fees of the interest rate-subsidized housing loans (e.g. Family Housing Loan, home 
renovation loan) are significantly reduced by around 55-65%. 
 
Release of student debt loans 
 
From 1 January 2018, for female students having a student loan, the repayment is suspended for 3 years when being 
pregnant with the first child, from the third month of the pregnancy. Upon pregnancy with the second child, the repayment 
is also suspended for 3 years and after the birth of the child, 50% of the debt is released. After the birth of the third child, 
100 % of the debt is released. (128.47, 128.170) 
 
Baby expecting subsidy 
 
Every married couple where the wife’s age is between 18 and 41 is eligible for an interest-free, general purpose loan of 
HUF 10 million (USD 32,790), which can be requested at commercial banks. The amount of the monthly instalment of the 
loan may not exceed HUF 50 thousand (USD 164), and it is to be repaid within 20 years. If at least one child is born during 
the first five years, the scheme will remain interest-free and repayment will be suspended for three years. After the birth of 
the second child, the repayment will be suspended for another 3 years, and 30% of the outstanding principal will be written 
off. Following the birth of the third child, the remaining debt will be entirely released. (128.47, 128.170) 
 
Car purchase programme 
 
Families with at least three children (or those expecting their third children) can apply for a subsidy of HUF 2.5 million  
(USD 8,197) (but no more than 50% of the purchase price) to buy a new passenger car with at least seven seats from  
1 July 2019 until 31 December 2022. (128.47, 128.170) 
 
b) Equality between women and men and the empowerment of women  
 
Employment of women 
 
The Hungarian Government vigorously promotes the employment of women. The employment rate of women aged  
20-64 was 67.6 % in 2019 according to Eurostat data, which is almost a one-third increase compared to the data of 2010  
(54.6%). Female employment rate in Hungary is only 0.6% behind the EU average, which shows a significant 
improvement.12 The greatest increase in women's employment is detectable in the group of women raising small children. 
The employment rate of women aged 25-49 raising a child under the age of 3 increased by more than half of the 2010 rate 
(12.4%) to 17.9% in 2019, while the employment rate of women aged 25-49 raising a child aged 3-5 shows a more than 
one-third increase from 58.5% (2010) to 75.1% (2019).13 The rate of female unemployment has significantly decreased. 
According to recent data available, the unemployment rate of women has decreased to 3.5% in 2019 (EU28 average: 
6.5%), while in 2010 it was 10.7%.14 
 
Pay gap 
 
Pay gap in Hungary shows a clear decrease. While in 2010 the difference between the average gross hourly earnings of 
male and female employees was 17.6%, it was only 14.2% in 201815 (while the EU average was 15.3%) in 2018.  

 
The results in the decreasing pay gap can be explained by the significant wage increases taken place over the last few 
years in the fields of public education, health and social care, which are all areas representing high rates of female 

 
12 Source: Eurostat TESEM010 (date of download: 12/03/2021) 
13 Source: Hungarian Statistical Office (https://www.ksh.hu/thm/2/indi2_3_3.html) 
14 Source: Eurostat TESEM120 (date of download: 11/03/2021) 
15 Source: Eurostat TESEM180 (date of download: 11/03/2021) 
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employment. Public administration is also to be listed among such sectors, because female employees outnumber male 
employees in this field, too, where the salaries improved in 2016 and 2017. The wages of health care professionals was 
increased in four steps, in 2016 by 26.5%, in 2017 by 12% and in 2018-2019 another 8-8% increase were carried out.  
In 2020-2021 the wages of early-childhood educators, nursery consultants and nursery assistants were increased by 30% 
on average, while the wages of other employees increased by 14%. Besides, professional sector allowance was introduced 
for those in pedagogue occupations from 1 July 2020, which makes a 10% wage increase. The target group of these wage 
increases are women in most of the cases, as women are present in these assisting professions or in the health care and 
pedagogical field, these wage developments improve their prospects and contribute to their financial situation. (128.62, 
128.170) 
 
 
Broadening part-time employment opportunities 
 
The age limit for part-time employment was raised to 4 years of age of the child, and to 6 years of age of the smallest child 
in the case of parents with three or more children from 1 January 2020, which means that if parents require, employers are 
obliged to continue employing them part-time in this period. (128.47, 128.62) 

 
 
Supporting the participation of women in public life 
 
The Women for Hungary Club was founded in 2018, the members of which form a tight community, where women taking 
responsibility in the field of arts, science, business life, sports, public life and diplomacy contemplate on what to do for a 
better and stronger Hungary. The Women for Hungary Club gives awards to women who were coping with the difficulties 
during the COVID-19 crisis with their outstanding performance and endurance in areas where their work was crucial in 
order to slower the spread of the pandemic. In 2020, altogether 500 nominations were sent. The main prize was gross 
HUF 5 million (USD 16,394) and the work of women was acknowledged in four categories: health, social care, education 
and an ‘other’ category. In each category five women were rewarded. The award was posted in 2021 as well, nominations 
can be sent until 31 July 2021. (128.63, 128.64, 128.65) 
 
The Women for the Hungarian Nation Movement was established in 2019, the creed of which is that men and women are 
equal, but not identical. The aim of the Movement is to act jointly in strengthening the Hungarian nation, take responsibility 
for the next generations, and to express that respect for life and family is important for them. Anyone can join the movement, 
who agrees with the above mentioned objectives. (128.63, 128.64, 128.65) 
 
Provisions supporting women working in public administration 

Act CXXV of 2018 on Governmental Administration supports female employees in a number of ways. The protection 
against dismissal applies to pregnant women, women on maternity leave, women incapable of work due to taking care of 
their sick child/children and women receiving treatment related to a human reproduction procedure. Nursing mothers shall 
be exempted from work duties for one hour twice daily (two hours twice daily in case of twins) during the first six months 
of breastfeeding, and thereafter for one hour daily (two hours daily in the case of twins) until the end of the ninth month. 
Women shall be also exempted from work duties for the duration of mandatory medical examinations or a treatment in a 
healthcare institution related to a human reproduction procedure. As for leave of absence, time spent at work shall include 
the first six months of leave of absence without pay for caring for a child and the duration of leave of absence without pay 
– not exceeding 30 days – for providing care for a relative. Parents are entitled to take 4 extra days off in the case of one 
child, 8 days in the case of 2 children and 14 days altogether in the case of more than 2 children, regarding children below 
the age of 16. Government officials receive support for training courses during maternity leave and during absence without 
pay for caring for a child. The involvement of fathers in childcare seeks to promote equal opportunities for men and women 
to an even greater extent. Fathers can apply for 8 extra days off (10 days in the case of twins) following the birth of their 
child/children. As for the provisions regarding working from home, governmental employees with children at or under the 
age of 10 may work from home on more favourable terms. (128.62) 
 
Combatting domestic violence 
 
The Hungarian Government strongly condemns all forms of domestic violence, violence against women, and is committed 
to eliminate abuse. In the Hungarian Government’s view exact measures have to be taken to achieve the required target 
in reducing domestic violence.  
 
In the last few years, one focus of development was the expansion of System of Services for Victims of Domestic Violence, 
while the Government also put great emphasis on prevention and awareness-raising campaigns. Since 2016, there has 
been 50 % more resources provided from the domestic budget for the operation of the Crisis Centres, while almost 100 % 
more for Secret Shelters. In 2016-2017 Crisis Centres could apply for the purchase of a rescue car as well as of tangible 
assets needed for their operation with a special focus on the development of the security system. (128.131., 128.132.) 



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	151.	szám 6965

 
1. Prevention  

 
The support of victims has the priority ambition to give aid in the shortest notice in order to prevent the escalation of 
violence. This purpose is served by the Crisis Management Ambulances that function on a regional level. These 
Ambulances were established from development and budgetary resources in 2018, and provide complex (legal, 
psychological, social), coordinated and specialized services – focusing only on the topic of domestic violence. This type of 
institution is unprecedented. By way of these services, it is also possible to reach and support high-latency groups of 
people, who had not previously appeared in the social care system (e.g. victims without minor children, men, elderly victims, 
victims belonging to the middle or upper social classes). (128.131., 128.132.) 
 

2. Crisis intervention 
 
The National Crisis Management and Information Telephone Service (OKIT) is available from all of Hungary and 
operates 24/7 free of charge. This hotline service provides information to the victims of domestic violence and victims of 
human trafficking as well as helps the abused to find a safe shelter (from the abuser/ponce/exploiter) in an acute crisis 
situation. The annual financial support of this telephone service increased fourfold from 2020.  
(128.131, 128.132.) 
 
Crisis Centres provide accommodation, complex services and, if necessary, physical attendance to those victims of 
domestic violence who have been forced to leave their homes either alone or with their children. Furthermore, they provide 
legal, psychological and social assistance. The capacity of these Centres is six places each. The caring time is 4 weeks 
that can be extended once in justified cases and maximum by further 4 weeks. Crisis Centres are in contact with the 
National Management and Information Telephone Service, the family and child welfare services, the police, the local health 
system, local educational institutions and, if necessary, the guardianship office and other authorities. 
 
Secret Shelters are accommodating the severe victims of domestic violence being in life danger. Currently 8 such 
institution exists (with a capacity of 18 places each), and the time of care is 6 months.  
 

3. Social integration 
 
Halfway Houses are available to support the social reintegration of victims of domestic violence, they provide long-term 
housing (up to 5 years) and professional (mainly legal and psychological) assistance to their tenants. Victims leaving the 
crisis management system spend on average, 2 years in Halfway Houses. After that, they usually rent a flat or move to 
social housing units, i.e. they leave the social welfare system.  
 
The establishment of several new institutions demonstrates the significant development of the Hungarian service scheme 
for victims of domestic violence. While there were 6 Halfway Houses before, in 2018 and early 2019 another 15 new 
Halfway Houses started to operate from development funds. Currently, beside the National Crisis Management and 
Information Telephone Service 20 Crisis Centres, 21 Halfway Houses, 8 Secret Shelters, 7 Crisis Management 
Ambulances and 2 Temporary Accommodations with extended capacity are operating. There is a separate network of 
halfway houses designated to victims of human trafficking as well, as referred to on pp. 25-26.  
 
In addition, several measures in the recent years were realized from development resources. The ’Safe Shelter’ tender 
with an amount of HUF 1.8 billion (USD 6,071,850) targeted the complex development of the service scheme for the victims 
of domestic violence and human trafficking. In the framework of the ’Safety Net for Families’ tender, prevention 
programmes could have been carried out. Currently, 17 organizations are involved in the work of prevention. The 
’Development of Crisis Management Services’ priority project is implemented from an amount of HUF 1.16 billion (USD 
4,000,000) resources; the project includes the development of the National Crisis Management and Information Telephone 
Service as well as the education and awareness-raising of 5,000 professionals of the child protection alarm system. 
(128.131.; 128.132.) 
 

4. Awareness-raising  
 
The campaign under the slogan "Notice it!" was organized five times between 2014 and 2017, relying on the Ministry of 
Human Capacities’ support. It wishes to stress the unacceptability of domestic violence and underlines the importance of 
the timely notification of the problem. The campaign was revived in 2018, and it received a new slogan (“Love doesn’t 
hurt!”) (www.aszeretetnemart.hu) as well as a new image. The aim of this campaign is to raise awareness on the opening 
of Crisis Management Centres. (128.132.) 
 
The child protection alert system plays a very important role in identifying problems in time in the fight against domestic 
violence. 5000 members of this alarming system are trained in 2 years’ time (2019-2020) at 200 training locations. In 2019 
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a new application was released, which provides affected people with many useful information, it shows where the nearest 
available help services are and ensures immediate opportunity to ask for help using the „panic button” function. From 2020 
flyers provide information about the signs of domestic violence and opportunities of seeking assistance. These flyers were 
received by employees of family services, health visitors, ombudsman offices as well as crisis ambulances. (128.132.) 
 
Despite the emergency period caused by COVID 19, the service scheme was operating with full capacity every single day 
and space was immediately available for victims; the services of Ambulances could be ensured online. 
 
c) Child policy 
 
Child home care fee 
 
Child home care fee might be provided for birth and adoptive parent who takes care of his/her 
a) seriously disabled, 
b) permanently ill child reliant on care 
 
The entitlement to “Child home care fee” can be determined regardless the age of the child. It depends only on the parent-
child relationship. In principle, the child home care fee can only be granted to birth or adoptive parents. Other relatives can 
only receive the benefit after the death of the parent or if the parent is unable to take care of the child due to health issues, 
or because the parental supervision rights of the parent have been suspended or terminated. 
 
The period spent caring for children at home with „Child home care fee” is counted as insurance time for entitlement to 
benefits for persons with modified working capacity. With this amendment those people, who suffer damage to their health 
while taking care of relatives, are be also entitled to benefits for persons with modified working capacity. 
 
In order to help the labour-market reintegration for those who took care of their relatives, the “Child home care” is paid for 
three extra months after the termination of the eligibility. The provision applies only if the beneficiary is not at fault for the 
termination of eligibility. 
 
Barnahus  
 
Barnahus – which was introduced in Hungary in 2016 in administrative proceedings, and in 2021 in criminal proceedings 
– is a child-friendly, multidisciplinary and inter-institutional model for dealing with youth victims and witnesses of violence. 
Its primary task is to facilitate the hearing of abused children, especially sexually abused children, in order to obtain valid 
evidence for official, judicial proceedings without hearing the child over and over again, thus avoiding the retraumatization 
that the child always experiences. 
 
Child care fee for foster parents 
 
Since 2020, foster parents are entitled to receive child care fee, which facilitates the Government’s intention to facilitate 
the placement of children under the age of 2 receiving child protection care with a foster parent While on 1 October 2018 
there were 260 children under the age of 2 placed in institutions providing care for children, and on 1 October 2019 their 
number reached 278, it has already dropped to 247 on 1 January 2020, and 195 children on 1 January 2021. From this, it 
can be stated that the introduction of the foster care system has achieved its goal, the young children previously placed in 
children's homes can be placed with foster parents in an increasing proportion. According to the data of the Hungarian 
State Treasury, by 31 December 2020, foster parents child care fee was set for 709 people. 
 
Holiday catering 
 
Since 2016, local governments are obliged to organize holiday catering for children in need. The mandatory provision of 
holiday catering to local authorities was made in order to make holiday meals available to all children in need, as in the 
previous application / support system the participation of local governments was only on a voluntary basis and only covered 
the summer holidays. 
 
At the request of parents and legal representatives of disadvantaged and cumulatively disadvantaged children 
(approximately 187 thousands in total) who receive regular child protection benefits, must be provided one hot main meal 
at least 43 working days during the summer break - no later than on all working days during the summer break - and during 
the autumn, winter and spring breaks, according to the school year, for the duration of the given teaching break and all 
working days during the corresponding closure of the nursery and kindergarten.  
 
Children who do not go to any institution - typically at the age from 5 months to 2.5 years - may receive this benefit, too, 
for at least 43 working days during the summer vacation period. Furthermore, these children may receive benefits on all 
working days during the fall, winter and spring school breaks. 
 
According to the November 2019 baseline survey on child catering for holidays in 2020, adjusted by the October 2020 
supplementary request, central budget support was requested for 100,683 children for the summer holidays,  
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82,895 children for the spring holidays, 80,358 children for the autumn holidays and 86,194 children for the winter holidays 
by 2.223 municipalities. 
 
Youth work 
 
In order to support the young people to start their life, a new tax allowance will be introduced on 1 January 2022. Based 
on the new allowance the labour income of people under the age of 25 is exempt from personal income tax up to the 
average gross earnings at the national level (appr. HUF 450,000 in 2021). 
 
Student unions 
 
According to the Section 120 (2) of the 20/2012 (VIII.31.) on the operation of educational institutions and on the use of 
public educational institutions EMMI decree, the student council decides about its own operation and assets, school media 
etc. The communication and cooperation between the government and Student Parliament are continuous since 2015.   
 
In addition to the Student Parliament, the National Student Council also works continuously. The National Student Council 
is a consultative forum (for long-term cooperation) with the Minister. The Student Parliament and the National Student 
Council have joint meetings also. 
 
Relationship between the SDGs and the Education Strategy (128.175.) 
 
The implementation of objectives set up in the 2014 National Strategy on Public Education and in the Medium-term Policy 
Strategy for the Renewal of Vocational Education and Training and Adult Learning are in line with the objectives and goals 
of the SDGs: 
 

SDG4 National strategy, policy Connection of SDGs and national 
strategy policy 

4.1 By 2030, ensure that all 
girls and boys complete free, 
equitable and quality primary 
and secondary education 
leading to relevant and 
effective learning outcomes 

Government Resolution 
1603/2014. (XI. 4.) on Public 
Education Development 
Strategy, and of the Mid-term 
Strategy against School Leaving 
without Qualification 
 
Act CLXXIX of 2011 on the 
Rights of Nationalities  

In line with the provisions of the National 
Public Education Act, the Public Education 
Development Strategy and the Mid-term 
Strategy against School Leaving without 
Qualification provide for: 
ensuring the right to free and compulsory 
primary and secondary education for all 
until the completion of the baccalaureate 
and the first vocational qualification, as 
well as prescribing measures aimed at 
raising the level of education. 
 
Act CLXXIX of 2011 on the Rights of 
Nationalities in line with Act CXC of 2011 
on National Public Education guarantees 
that the values of public education of 
national minorities, developed in close co-
operation with communities of national 
minorities, should be maintained. 

4.2 By 2030, ensure that all 
girls and boys have access 
to quality early childhood 
development, care and pre-
primary education so that 
they are ready for primary 
education. 

Government Resolution 
1603/2014. (XI. 4.) on Public 
Education Development Strategy 
 
Government Resolution 
1246/2015 (IV. 23.) on Measures 
Necessary for 
Successful  Intervention in ECEC 
 
Act CXC of 2011 on National 
Public Education 

In order to support high-quality early 
childhood education, the Public Education 
Development Strategy provides for: 
the development and expansion of the 
institutional network of early childhood 
education, the creation of material and 
personal conditions necessary for the 
operation of the institutional network, the 
provision of development programs 
necessary for early childhood education 
and development and the availability of 
personal and material conditions 
necessary for their implementation. 



6968	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	151.	szám	

SDG4 National strategy, policy Connection of SDGs and national 
strategy policy 

4.4 By 2030, substantially 
increase the number of 
youth and adults who have 
relevant skills, including 
technical and vocational 
skills, for employment, 
decent jobs and 
entrepreneurship 

Government Resolution 
1603/2014. (XI. 4.) on the Mid-
term Strategy against School 
Leaving without Qualification  

The Strategy includes measures to 
complete digital skills (by introducing new 
technologies - mobile, internet, open 
educational materials).  

4.5 By 2030, eliminate 
gender disparities in 
education and ensure equal 
access to all levels of 
education and vocational 
training for the vulnerable, 
including persons with 
disabilities, indigenous 
peoples and children in 
vulnerable situations 

Government Resolution 
1603/2014. (XI. 4.) on the Mid-
term Strategy against School 
Leaving without Qualification 
 
Act LXXX of 2019 on Vocational 
Education and Training and  
Government Decree 12/2020 on 
its implementation  

In line with the objectives of the EU 2020 
Strategy, this Strategy pays special 
attention to the implementation of 
measures aimed at reducing early school 
leaving and supporting inclusive education. 
 
Act LXXX of 2019 on Vocational Education 
and Training and the Government Decree 
12/2020 on its implementation created the 
legislative framework in order to decrease 
the differences between the performance 
of disadvantaged students and those who 
have a more advantageous background by 
introducing basic competence 
development programmes in IVET for 
young people with behaviour and learning 
disorders or who have already dropped out 
of education and training, for students who 
finished their primary school studies with 
lack of competences or are uncertain in 
their career choice. 
The legislative provisions pay particular 
attention related to the practical training of 
disadvantaged young people and those 
with special education needs.  

4.6 By 2030, ensure that all 
youth and a substantial 
proportion of adults, both 
men and women, achieve 
literacy and numeracy 

Act CXC of 2011 on National 
Public Education  
Government Resolution 
1603/2014. (XI. 4.) on the Mid-
term Strategy against School 
Leaving without Qualification  

The main guiding principles of the Public 
Education Development Strategy include 
the development of students' subject 
knowledge, skills and abilities, in 
accordance with the requirements 
appearing in the new curriculum content 
regulators, and the development and 
introduction of new teaching tools in 
harmony with the content regulators. The 
goal of the Mid-term Strategy against 
School Leaving without Qualification is to 
further develop and operate the tool 
system promoting the acquisition of 
students' skills and abilities and key 
competencies defined by the new content 
regulators, and to develop skills 
development programs and tools related to 
new content. 

4.7 By 2030, ensure that all 
learners acquire the 
knowledge and skills needed 
to promote sustainable 
development, including, 
among others, through 
education for sustainable 
development and 
sustainable lifestyles, human 
rights, gender equality, 
promotion of a culture of 
peace and non-violence, 

Government decree 110/2012. 
(VI. 4.) on the Publication, 
Introduction and Implementation 
of the National Core Curriculum 

In the National Core Curriculum in force, 
the topic area “Orientation on regional and 
global geographical and environmental 
processes” appears for grades 5-12. 
Recognizing that different landscapes, 
settlements or groups of society contribute 
at different levels to the transformation and 
damage of the natural environment. 
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SDG4 National strategy, policy Connection of SDGs and national 
strategy policy 

4.4 By 2030, substantially 
increase the number of 
youth and adults who have 
relevant skills, including 
technical and vocational 
skills, for employment, 
decent jobs and 
entrepreneurship 

Government Resolution 
1603/2014. (XI. 4.) on the Mid-
term Strategy against School 
Leaving without Qualification  

The Strategy includes measures to 
complete digital skills (by introducing new 
technologies - mobile, internet, open 
educational materials).  

4.5 By 2030, eliminate 
gender disparities in 
education and ensure equal 
access to all levels of 
education and vocational 
training for the vulnerable, 
including persons with 
disabilities, indigenous 
peoples and children in 
vulnerable situations 

Government Resolution 
1603/2014. (XI. 4.) on the Mid-
term Strategy against School 
Leaving without Qualification 
 
Act LXXX of 2019 on Vocational 
Education and Training and  
Government Decree 12/2020 on 
its implementation  

In line with the objectives of the EU 2020 
Strategy, this Strategy pays special 
attention to the implementation of 
measures aimed at reducing early school 
leaving and supporting inclusive education. 
 
Act LXXX of 2019 on Vocational Education 
and Training and the Government Decree 
12/2020 on its implementation created the 
legislative framework in order to decrease 
the differences between the performance 
of disadvantaged students and those who 
have a more advantageous background by 
introducing basic competence 
development programmes in IVET for 
young people with behaviour and learning 
disorders or who have already dropped out 
of education and training, for students who 
finished their primary school studies with 
lack of competences or are uncertain in 
their career choice. 
The legislative provisions pay particular 
attention related to the practical training of 
disadvantaged young people and those 
with special education needs.  

4.6 By 2030, ensure that all 
youth and a substantial 
proportion of adults, both 
men and women, achieve 
literacy and numeracy 

Act CXC of 2011 on National 
Public Education  
Government Resolution 
1603/2014. (XI. 4.) on the Mid-
term Strategy against School 
Leaving without Qualification  

The main guiding principles of the Public 
Education Development Strategy include 
the development of students' subject 
knowledge, skills and abilities, in 
accordance with the requirements 
appearing in the new curriculum content 
regulators, and the development and 
introduction of new teaching tools in 
harmony with the content regulators. The 
goal of the Mid-term Strategy against 
School Leaving without Qualification is to 
further develop and operate the tool 
system promoting the acquisition of 
students' skills and abilities and key 
competencies defined by the new content 
regulators, and to develop skills 
development programs and tools related to 
new content. 

4.7 By 2030, ensure that all 
learners acquire the 
knowledge and skills needed 
to promote sustainable 
development, including, 
among others, through 
education for sustainable 
development and 
sustainable lifestyles, human 
rights, gender equality, 
promotion of a culture of 
peace and non-violence, 

Government decree 110/2012. 
(VI. 4.) on the Publication, 
Introduction and Implementation 
of the National Core Curriculum 

In the National Core Curriculum in force, 
the topic area “Orientation on regional and 
global geographical and environmental 
processes” appears for grades 5-12. 
Recognizing that different landscapes, 
settlements or groups of society contribute 
at different levels to the transformation and 
damage of the natural environment. 

SDG4 National strategy, policy Connection of SDGs and national 
strategy policy 

global citizenship and 
appreciation of cultural 
diversity and of culture’s 
contribution to sustainable 
development 
4.a Build and upgrade 
education facilities that are 
child, disability and gender 
sensitive and provide safe, 
non-violent, inclusive and 
effective learning 
environments for all. 

Act CXC of 2011 on National 
Public Education  
Government Resolution 
1603/2014. (XI. 4.) on Public 
Education Development Strategy 

The Public Education Development 
Strategy pays special attention to the 
implementation of measures aimed at 
reducing the rate of early school leaving 
and supporting inclusive education. By 
strengthening the talent-helping role of the 
public education system in creating 
opportunities and supporting social 
inclusion, a complex system of social 
inclusion will be established, within the 
framework of which support will be 
provided to encourage education fostering 
openness. 

 
Combating segregation of Roma children and measures for their integration (128.67., 128.70., 128.72., 128.73., 128.75., 
128.76., 128.78., 128.81., 128.82., 128.84., 128.85., 128.86., 128.89., 128.92.) 
 
In the public education system, the implementation of systemic measures in order to improve education outcomes, improve 
the access to quality inclusive education is ongoing. 
  
For avoiding and preventing school segregation and selection mechanisms, the following desegregation measures are in 
progress: 
 

- Antisegregation Working Groups were established in all school districts (60 in total) by 2018 October so as to 
support and monitor the improvement of inclusive education and desegregation. Main activities of the 
Antisegregation working groups are: monitoring local educational situation, interventions and improvements in 
inclusion and desegregation, discussions and cooperation with local educational stakeholders, monitoring of 
segregation.  
 

- School districts invited local stakeholders (e.g. social partners, childcare services and NGOs, maintainers of 
church schools, local municipalities, kindergarten teachers, etc.) into the working groups in order to monitor 
implementation of inclusive education, desegregation. Those schools that conduct segregation by court 
judgement have been involved in desegregation projects, and desegregation action plans have been prepared 
for them.  

 
In order to implement antidiscrimination legislation and prevent discrimination, school districts shall draft their Equality 
Action Plan on Public Education. As of April 2018, supervision of the educational equality action plans at least in every  
3 years is obligatory which is a stronger guarantee for supervision than previously. The measurement serves the 
improvement of inclusive education, helps the planning, monitoring and evaluating of tasks to be carried out by the schools, 
school operators and stakeholders. Methodological assistance for supervision of equality action plans – data collection, 
analysis, planning, etc. – is provided by a project supported by EU funds with the aims of a comprehensive school 
development especially in low performing schools and desegregation (see below). 
 
As of September 2015, pre-school education is compulsory from the age of three instead of the previous legislation as age 
of five. Increasing the access to quality early childhood education and care could contribute to improve educational 
outcomes, in particular for children from socially disadvantaged families, including Roma children. 95.7% of children aged 
4-6 participate in early childhood education (EU27 in 2019: 94.8%; Eurostat; ET Monitor 2020). Proportion of children 
attending preschool has increased in each age group:  
3 yr. olds: from 80.3% in 2014/2015 to 83% in 2019/2020;  
4 yr. olds: from 94.7% in 2014/2015 to 98% in 2019/2020.;  
5 yr. olds: from 95.1% in 2014/2015 to 96% in 2019/2020.  
 
Participation of Roma children in pre-school education: 92 %.  
Provision of free meals to socially disadvantaged children has been extended in 2019/2020, 78.2% of children in pre-
schools had free meals or at reduced price. (Source: Hungarian Statistical Office, 2020) 
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Systemic assistance is being provided for low performing schools on an ongoing basis: learning outcomes based on the 
last 3 years’ national basic competence assessments and demands for methodological assistance are also examined by 
Educational Authority: if 50% of students in grades 6, 8 or 10 in school have not  achieved minimum requirements in 
reading and maths (low achiever schools – appr. 30% of schools and school-sites), the school-maintainer obligated to 
prepare comprehensive action plan to improve learning outcomes. The schools also obligated to take professional, 
methodological assistance from pedagogical assistance services in order to eliminate low achievement, improve school 
performance and prevent drop-out. 
 
As of November 2016, the Strategy against Early School Leaving (ESL) introduced the early warning and pedagogical 
support system to prevent drop-outs from schools. The system is operating to support necessary interventions both student 
and school level. Specific interventions must be elaborated for those students who would definitely drop out of the 
educational system without such interventions. At student-level, the warning system monitors signals for ESL such as 
absenteeism, grade repetition, underachievement, social factors, etc. The aim of the warning system is to have a 
comprehensive view of the student’s needs and ensure that students at risk of drop-out receive the tailored support they 
need. 
 
Developments for desegregation implemented through the project “Supporting schools which are at risk of student drop-
outs” (HRDOP 3.1.5) which offers assistance to prepare schools being at risk of segregation by methodological 
developments. The schools involved were selected according to segregation index and schools with court procedure 
because of segregation have been also involved (schools operated by church as well). The developments to foster 
desegregation measures and to strengthen inclusion policies are in progress related to these schools and maintenance 
districts. HRDOP 3.1.5 project facilitates to prepare schools being at risk of low performance and of segregation by 
methodological developments. The schools involved in the project were selected according to segregation index, low 
performance and schools with court procedure because of segregation have been also involved. A total number of 300 
primary and secondary schools (ISCED 1-3) participated in the project. 
 
Complex assistance provided for schools and school-maintainers in order to enable them to raise students’ achievement 
and to implement desegregation:  
 
The schools integrated their activities defined by the Complex Action Plan related to the pedagogical system supporting 
school drop-out prevention (developed also within the project) into their school-level documents, such as their annual work 
plans and local pedagogical programs. Elaboration of the short and medium-term Complex Action Plans (2020-2023) was 
supported by series of workshops and accredited in-service teacher training courses focusing on the themes of school 
development (1541 educators/teachers participated in these courses). The implementation was supported by  
53 implementation mentors assisting, encouraging the educators/teachers (1333 persons) who have been the members 
of micro-groups in their schools. The number of teachers working full-time for the project schools is approximately 6000, 
and a quarter of the total is provided by some types of service. (Courses and workshops transferred to online in COVID19) 
 
Among schools involved, the rate of students highly risked by drop out had decreased by 1% between the academic years 
2018/2019 and 2019/2020.  
 
Improvement in average performance points in reading and mathematical literacy in project schools, 2018 and 2019 

 2018 2019 
reading literacy 
Grade 6 1404 1411 
Grade 8 1496 1510 
Grade 10  1673 1683 
mathematical literacy 
Grade 6 1425 1429 
Grade 8 1515 1523 
Grade 10  1657 1667 

(Source: Educational Authority, 2021) 
 
For defining the measures to improve access to quality, mainstream education and desegregation, databases were 
compiled for a total number of 60 school districts in 2019-2020. Databases contains the output and performance indicators 
of schools in every maintenance centres, proportion of socially disadvantaged students in and between schools – if 
exceeding 25% – for desegregation. Its work was supported by mentors. 
 
The educational district centres need to coordinate the negotiation among the maintainers and elaborate a desegregation 
action plan. Some of the main measures implemented according to desegregation action plans (as part of Equity Action 
Plans): modification of school districts; revision of school districts and transport possibilities of students (school buses, 
student card for public transport free or reduced price) to access mainstream schools; school closure, no 1st grade 
launched; cooperation with local church schools in students’ enrolment; information for parents on school enrolment, etc.  
 
The Hungarian authorities have taken a series of measures to strengthen the legal guarantees needed to avoid the 
misdiagnosis and misplacement of Roma children and to improve their application in practice.  The “expert activity” 
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(committee of experts), one of the pedagogical assistance service institution’s duties. Pedagogical assistance service 
institutions operate professional diagnostical committee. The professional diagnostical committee of the county 
pedagogical assistance service institution shall draw up an expert opinion on the basis of their complex psychological, 
pedagogical-special educational, and medical examination.  New (adapted) IQ tests (in the last 10 years), which are 
presently used by the committees, : WISC-IV, WAIS-IV, WPPSI-IV, UNIT2. 
 
Due to measures to improve equity in education, school performance, the following positive developments have to be 
highlighted. 
 
According to PISA2018, socio-economic status is not as strong predictor of performance as it was in previous PISA cycles:  

- 24% of the variation in mathematics performance in PISA 2018 in Hungary, 31,6% in PISA2012  
- 21% of the variation in science performance in PISA2018, 21,6 in PISA2015 
- 19% of the variation in reading performance in PISA2018, 21,6 in PISA2015 (26% in 2006) 

 
Between 2015 and 2018 there are positive changes in proportions of low performers: 

Underachievers  
Proficiency below Level 2 2015 2018 
in reading 27,5% 25,3% 

in maths  28,0% 25,6% 

in science  26,0% 24,1% 
(Source: OECD PISA2015, 2018) 
 
Early leavers from education and training: 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Hungary 11.6 12.4 12.5 12.5 11.8 12.1 
EU27 11.0 10.6 10.5 10.5 10.2 10.1 

(Source: Eurostat LFS, 2021)  
 
According to the ESL early warning system, there is a slight decrease in ratio of students who are at risk of drop out: 
10,85% in 2017, 8,86% in 2018, 7,46 in 2019 and 6,80% in 2020 (source: ESL early warning system, Educational Authority, 
2020.)  
 
Drop-out ratio (national indicator) also decreased: 2014/2015: 7,2%, 2017/2018.: 6,7%, 2018/2019.: 6,6%, 2019/2020: 
6,1% (2019/2020: break in time series; (source: Public Education Information System student register system, Educational 
Authority, 2020.) 
 
From the school year 2021/2022, disadvantaged IVET students who show good academic results can apply for a 
scholarship to promote talent development and reduce disadvantages. 
 
Training and employment of Roma women and girls within the social and child welfare and protection  
 
The “Growing Chances” program provides mentoring support to integrate of Roma women with different cultural and social 
backgrounds and low educational qualifications. The “Support for Collaborations in Inclusion” program offers Roma women 
the opportunity to fulfil traditional, community-building roles as well by creating Roma women’s communities and social 
organizations, through which also their personal situation as women and Roma can improve. The BARI SHEJ – BIG GIRL 
program aims to develop disadvantaged primary or secondary school Roma girls at risk of dropping out of school so that 
they continue their studies and the family motivation for supporting learning is strengthened. Targeted prevention programs 
based on near-home health services promote healthy lifestyle for disadvantaged groups, including Roma women in 
particular. Roma children and women in Sure Start Children’s Homes, where the mother participates in activities together 
with her child, parental competencies are developed and integration and socialization is enhanced. In the EU development 
period 2013-2020, 81 new homes were opened in settlements with a large share of Roma and/or disadvantaged children. 
In addition to the mainstream approach, disadvantaged Roma women and children receive ongoing targeted assistance 
included in the budget to overcome their disadvantages As part of this, social inclusion services, such as Sure Start 
Children’s Homes, study halls, “On the Road” scholarships and the network of Roma vocational colleges provide assistance 
primarily in Roma-populated areas.  
 
Access to education for persons with disabilities, ensure a system of inclusive education for children with disabilities 
(128.177; 128.181) 
 
Over recent years significant developments took place – some of them still in progress – which aim to promote the access 
of learners with special educational needs to quality education, as well as the prevention of undue classification as a person 
with disabilities. In 2016 and in 2020 we revised the whole special vocational educational system and the trainings also. In 
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2017, we reformed the “development schools”, these schools are secondary schools (sort of semi-vocational, practical 
skills) for learners with moderate intellectual disability. We published new practical curricula. In 2020 the national core 
curriculum and the framework curricula were revised. In 2017 the mobile special educator, mobile conductor network’s 
rules were updated. (Mobile special educator, mobile conductor” means the special educator or conductor employed by 
the respective mobile network of special educators or conductors, who perform their duties as specified in Act CXC of 2011 
on National Public Education regularly outside the location of their employer.) The reform process takes into account 
comments by NGOs, as well as the recommendations of the CRPD. 
 
The 2014-2020 development period’s projects usually have a non-obligatory project component about the network-building. 
For example: “EFOP 3.1.6.” and “EFOP 4.1.6.” project (professional development of institution on children with severe and 
multiple disabilities, the pedagogical assistance services and the mobile special educator, mobile conductor networks). 
The budget 13 billion HUF. 
 
(Mobile special educator, mobile conductor” means the special educator or conductor employed by the respective mobile 
network of special educators or conductors, who perform their duties as specified in Act CXC of 2011 on National Public 
Education regularly outside the location of their employer.) 
Moreover, the entire specialized pedagogical service system, including special educational needs (SEN) diagnostic 
committee activities, has been reformed in 2013, and after it the diagnostic committee activities were revised in 2020.   
 
Currently, more than 71% of the children with disabilities participating in the public education system receive education in 
an inclusive methodological framework. The number educational institutions, which involved the teaching of learners with 
SEN 4341 (which is 75% of the institutions). 
 
In recent years, the differentiating system of educational and pedagogical professional service institutions has generated 
new needs. Before the Bologna changes (2006) only one university trained special educators and one conductors, but 
since then this number has been increasing. Since September 2020, nine universities train special educators, and the 
Semmelweis University András Pető Faculty conductors. In addition, special education and conductive pedagogy already 
have independent course. The number of students enrolled in special education teacher training also increased 
significantly, more than doubling in the period between 2015-2020 from 786 to 1,723. To support the training and future 
work of students, from 2017, the “Klebelsberg Scholarship” will also available for special educator students. Today, the 
vast majority of special educators work are in public education (and vocational training), currently employing more than 
9,800 professionals (for example, in 2010 there were only 5,700 people). 
 
d) Victim support 
 
Legislative framework 
 
In 2020, the Victim Support Act was amended to establish a victim support system based on direct contact to victims to 
support as many victims as possible, thus supporting to achieve the required social effect of the regulation. With the 
introduction of the so called opt-out system, the assistance is offered directly to the victims who contribute to it, thus more 
and more victims can receive personalized support tailored to their needs. The legislative changes entered into force on  
1 January 2021. 
 
According to new provisions the police informs the victim – as soon as possible, but no later than within two days after the 
victim’s identity and contact details have become known – about the victim support services, about the fact that the victim 
may be entitled to support services, and the police informs the victim about that in case of the victim’s consent information 
on his or her identity data and contact details will be forwarded to the victim support service in order to establish direct 
contact. The information provided and the consent or refusal of the victim shall be recorded in writing. In the case of written 
communication, when victim does not make a statement regarding consent, it shall be deemed to constitute a refusal of 
consent. 
 
The investigating authority shall, if possible, forward the data of the victim – with the consent of the victim – to the victim 
support service as soon as possible, but no later than within two days. The victim support service shall contact the victim 
within two working days and shall provide the victim with information on the accessible services and other relevant help. 
Contact may be made in writing, electronically, in person, or such electronically way that does not qualify as written. 
 
As regards state compensation, new provisions have been introduced in 2021. As of 1 January, the condition of neediness 
abolished, with the result that now victims are entitled to access all victim support services and support regardless of their 
income situation. Secondly, new provisions include the following: increasing the time limit for claiming state compensation 
(from the previous 3 months to 1 year), a new and simpler provision to determine the amount of state compensation 
(instead of the earlier complicated proportional calculation); and the possibility to submit a preliminary quotation or other 
document to prove the damage. As a result, e.g. a victim of a serious, violent crime caused by relatives is able to assert 
his or her claims against the offender significantly easier and faster according to this new procedure. The expedited 
procedure ensures that a procedure can be carried out quickly taking into account the humane treatment of the victim. To 
this end, the written procedure is prioritized - where it is possible - and as a main rule the use of electronic communications 
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networks (with sound and picture) is mandatory, negotiation should be kept as e-negotiation in order to avoid the physical 
encounter between the victim and the offender. 
 
Support service 
 
The Victim Support Service pursues a dual mission: to promote victims’ rights and to assist victims with various 
personalized forms of support focusing on their special needs. The type of service to be provided in each case is 
determined by the nature of the crime, the impact of the crime on the victim and the personal circumstances of the victim. 
The offered service is based on the evaluation of these conditions and the needs of the victim by the Victim Support Service 
so that it can provide personalized support. Victim support and protection procedures are exempt from duties and charges.  
 
The aim of Victim Support Centres – established and operated by the Ministry of Justice – is to make victim support 
services more accessible to citizens on the one hand, and to make the widest possible access to victim support available 
to all those who need it, on the other. The government’s mid-term plan is to establish one centre in each and every county 
by the end of 2025. As a result of the government decision to develop the centres into a nation-wide network, a victim 
support centre was opened in Budapest in 2017, followed by the establishment of five regional centres.  
 
Implementing a holistic approach, Victim Support Centres provide practical, psychological and financial support tailored 
for the needs of victims. The assistance provided can range from emotional assistance by a psychologist to organizing and 
conducting an actual crisis intervention, guiding and following up victims, up to sharing a wide range of information and 
conducting prevention activities in a more victim friendly manner. It is also an important task for the Centres to focus on 
groups of victims with special needs (e.g. children, victims of human trafficking). The staff of the Centres also performs 
coordination tasks, making it easier for victims to have access to various services. 
 
The Ministry of Justice announced the “Year of Victim Assistance” in 2020 with the aim of drawing the attention of citizens 
through large-scale communication and media campaign, conveying the message that if they become victims, they are not 
alone, there is available help for them. 
 
The www.vansegitseg.hu victim support online portal has been established, which has generally unified the image of the 
Victim Support Centres. The aim of the portal always featuring new contents is to prevent situations where someone would 
become a victim. The website also presents the possibilities for those who have already become victims. It should be 
emphasized that the Ministry of Justice launched a video podcast series entitled “Ordinary Stories” with the involvement of 
successful and well-known actors, providing both preventive and informative content to the citizens and to the potential 
and actual victims. 
 
The review of the accessible victim support services provided by law are in process. It can be mentioned, that the Ministry 
of Justice make cooperation agreements with NGO-s specialised to human trafficking. 
 
Projects 
 
The Ministry of Justice and the Hungarian Baptist Aid are implementing a project entitled “Complex Victim Support Services 
for Victims of Trafficking” between 2020-2022 with the support of the Internal Security Fund of the European Union. The 
project aims to provide a more effective assistance, care, management and reintegration of victims of human trafficking. 
In the framework of the project, complex victim support services are provided for 24 months to at least 50 people who have 
been trafficked for 24 months (1 May 2020 – 31 August 2022).  
 
The Ministry of Justice, as a body contributing to the methodological and professional management of the state institutional 
system of victim assistance, prioritises the provision of personalized support to victims of trafficking in human beings by 
providing financial assistance, compensation, victim advocacy and legal assistance. Another key goal is to reach the 
victims and integrate them into the support network to work properly and efficiently. 
 
The Hungarian Baptist Aid – as a consortium partner – provides transportation, rescue, accommodation and care for 
victims, provides additional services (reintegration assistance, family care, financial management advice), low-threshold 
assistance (administration outside the shelter) and aftercare. It begins assistance with the rescue and operational escort 
of victims, according to its own protocol - thus eliminating the shortcomings of the victim management mechanism that has 
existed over the years. The Hungarian Baptist Aid also maintains three sheltered houses in various parts of the country, 
where it has been ensuring the process of reintegration of victims for nearly ten years. 
 
The antecedent of the project “Establishment of a web-based system to assist the management mechanism of victims of 
trafficking in human beings and to monitor trends in trafficking in human beings” was implemented between 1 October 
2016 and 30 September 2017 by the Ministry of Justice and its predecessor. This project established the Identification and 
Support of Victims of Trafficking in Human Beings (hereinafter referred to as EKAT) system, which has more than  
2,500 users and a total of 399 recordings have been made in it since its existence until 19 March 2021. The EKAT system 
is under development constantly in order to improve the identification of victims more effectively.  
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Development of service scheme of domestic violence 
 
In the last few years, one focus of development was the expansion of System of Services for Victims of Domestic Violence, 
while the Government also put great emphasis on prevention and awareness-raising campaigns. Since 2016, 50 % more 
resources have been provided from the domestic budget for the operation of the Crisis Centres, while almost 100 % more 
for Secret Shelters. In 2016-2017 Crisis Centres could apply for the purchase of a rescue car as well as of tangible assets 
needed for their operation with a special focus on the development of the security system. (128.131, 128.132.) 
 
 
Temporary Accommodations for the victims of human trafficking  
The victims of human trafficking (prostitution and work-related exploitation) are supported by the Temporary 
Accommodations, which were created specifically for this purpose and operate separately from the service scheme for 
victims of domestic violence. Until 2016, two Temporary Accommodations - with capacity of 12 spaces each - provided the 
victims of human trafficking with sheltered accommodation and complex (psychological, legal and social) assistance 
services. The caring time is 3-6 months and two Halfway Houses belong to both Temporary Accommodation properties, 
each of them has a capacity of 4 spaces. The third Temporary Accommodation and two new Halfway Houses were opened 
in September 2020. Also in 2020 a „crisis apartment” was opened, where victims in serious immediate danger and shock 
can be sheltered for a certain period while the victims’ situations and vulnerability are properly mapped and the victims can 
assess what kind of assistance they need. (128.147, 128.149.) 
 
 
4. Clustered list of recommendations received during the 2016 UPR of Hungary 
 
During its second UPR Hungary received 221 recommendations, out of which it accepted (fully or partially) 201 and noted 
20. The list indicates the Governments’ own assessment on the implementation status of the recommendations:  
Y – implemented or being implemented, P – partially implemented and N – not yet implemented. 
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1.  Ratifications, international cooperation in the field of human rights  

128.1 N Widen the scope of international obligations through accession to the remaining international 
treaties, such as the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 
Workers and Members of Their Families, and the Optional Protocol to the Convention on the 
Rights of the Child on a communications procedure and the Optional Protocol to the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the International 
Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance 

128.2 N Consider ratifying the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 
Workers and Members of Their Families and the Optional Protocol to the Convention on the 
Rights of the Child on a communications procedure the International Labour Organization 
(ILO) Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) 

128.3 N Accept the competence of the Committee on Enforced Disappearances, in conformity with 
Articles 31 and 32 of the International Convention for the Protection of All Persons from 
Enforced Disappearance 

128.4 N Consider ratifying the International Convention on the Protection of All Persons from 
Enforced Disappearance and the International Convention on the Protection of the Rights of 
all Migrant Workers and Members of their Families 

128.5 Y Become party to the Rome Statute of the International Criminal Court, the Conventions on 
the refugees and stateless persons, the Convention to fight discrimination in Education and 
to the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 
Members of Their Families and to the ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 
(no. 169) 

128.6 N Ratify the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against 
women and domestic violence 

128.7 N Withdraw its reservation on pertinent articles of the International Convention on the 
Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights and the 
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children 
in armed conflict 

128.8 N Ratify the Istanbul Convention without delay 
128.9 N Sign and ratify the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families 
128.10 N Ratify the International Convention on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and 

Members of their Families 
128.11 N Consider ratifying the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families 
128.12 N Ratify the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 

Members of Their Families, as previously recommended 
128.13 N Consider acceding to the UN Convention on Enforced Disappearances 
128.14 N Accelerate the process of accession to the International Convention for the Protection of All 

Persons from Enforced Disappearance 
128.15 N Ratify the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance 
128.16 N Step up the process of consultations concerning the accession to the International 

Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, as previously 
recommended 

128.17 N Ratify the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communication 
procedure 

128.18 N Ratify the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights 

128.19 Y Ratify the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights 

128.20 Y Fully align domestic legislation with the Rome Statute of the International Criminal Court 
through explicit provisions on the duty to cooperate promptly and fully with the Court 

128.29 Y Deepen its commitment with the International Criminal Court through adapting its national 
legislation to the Rome Statute 

128.41 P Continue with the efforts aimed at ensuring timely cooperation with treaty bodies, regarding 
the submission of its over-due national reports 

128.42 P Submit overdue reports to Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Committee 
on Economic, Social and Cultural Rights and to the Human Rights Committee 

128.43 Y Intensify efforts aimed at implementing recommendations of treaty bodies and special 
procedures including the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, the 
Committee on the Rights of the Child, the Special Rapporteur on contemporary forms of 
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racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance and the Working Group on 
Arbitrary Detention 

128.44 P Take appropriate measures to progressively reduce the existing backlog of overdue reports 
to the UN Treaty Bodies 

128.45 P Submit overdue reports to the Human Rights Committee, the Committee on Economic, Social 
and Cultural Rights and the Committee against Torture 

128.134 N Strengthen efforts to combat violence against women, inter alia, by ratifying the Council of 
Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic 
Violence 

 
2. Human rights infrastructure including national human rights institutions, policy 

128.21 Y Continue further improvement of the protection and promotion of human rights in the country 
128.23 N Develop and implement a National Action Plan on Human Rights to further ensure systematic 

and comprehensive approach for the promotion and protection of human rights, with the full 
engagement of the civil society 

128.24 N Ensure that its policies, legislation, regulations and enforcement measures effectively serve 
to prevent and address the heightened risk of business involvement in abuses in conflict 
situations, which includes situations of foreign occupation 

128.26 Y Assess the compatibility of its policies and laws with its international obligations including all 
core principles of human rights to which Hungary is a party 

128.27 Y Continue the efforts to harmonize national legislation with international standards in the field 
of human rights 

128.28 Y Continue to promote and protect the fundamental freedoms and human rights of all its 
citizens 

128.30 N Consider developing Human Rights Indicators as suggested by the OHCHR as an instrument 
that allows for a more precise and coherent evaluation of national human rights policies 

128.31 Y Consider increasing the funding of the National Preventive Mechanism, in order to support 
its work and the detention monitoring activities 

128.32 Y Provide adequate resources and functional independence to the Equal Treatment Authority 
128.35 Y Consider establishing independent mechanism for monitoring children’s rights and providing 

necessary financial resources for its functioning 
128.39 Y Adopt measures to comply with provisions of the new Constitution including on combating 

discrimination and ensuring equal participation in political and public affairs by all citizens 
128.48 Y Continue efforts to sensitize the public to combat discrimination on all grounds online to 

ensure that all rights are respected 
128.49 Y Continue efforts in following up and monitoring any discrimination based on sex, race or any 

other form 
128.52 Y Enact comprehensive legislation that fully guarantees the application of the principle of non-

discrimination and to ensure the full enjoyment of all human rights by every member of 
society 

128.55 Y Provide the national mechanism for the promotion of gender equality of adequate human and 
financial resources to enable it to effectively fulfil its mandate 

128.124 Y Follow the recommendations of the 2014 Organization for Security and Cooperation in 
Europe election observation mission’s final report 

128.150 Y Take concrete measures to ensure the independence of the Constitutional Court and the 
protection of human rights and fundamental freedoms, and that political pressure is not being 
applied to judicial decision-making 

128.151 P Implement reforms on judicial independence and rule of law recommended by the 
International Bar Association Human Rights Institute in 2015 

128.152 Y Continue to pursue implementation of the Basic Principles on the Independence of the 
Judiciary and repeal all provisions of national law that restrict the Constitutional Court’s 
jurisdiction 

 
 
3. Cooperation with the civil society on the advancement of human rights 

128.36 Y Ensure consultation processes which allow a public debate and interaction with the 
independent civil society, with sufficient time during the drafting of new laws and public 
policies 

128.37 P Engage in consultation with pro-transparency organisations and other relevant stakeholders 
prior to developing or implementing new legislation on Freedom of Information 

128.38 Y Refrain from targeting or restricting the activities of civil society organisations based on their 
political affiliation or their receipt of foreign funding 

128.40 Y Improve both formal and informal dialogue and public consultation between the Government 
and civil society, including on proposed legislation with an impact on human rights 
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racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance and the Working Group on 
Arbitrary Detention 

128.44 P Take appropriate measures to progressively reduce the existing backlog of overdue reports 
to the UN Treaty Bodies 

128.45 P Submit overdue reports to the Human Rights Committee, the Committee on Economic, Social 
and Cultural Rights and the Committee against Torture 

128.134 N Strengthen efforts to combat violence against women, inter alia, by ratifying the Council of 
Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic 
Violence 

 
2. Human rights infrastructure including national human rights institutions, policy 

128.21 Y Continue further improvement of the protection and promotion of human rights in the country 
128.23 N Develop and implement a National Action Plan on Human Rights to further ensure systematic 

and comprehensive approach for the promotion and protection of human rights, with the full 
engagement of the civil society 

128.24 N Ensure that its policies, legislation, regulations and enforcement measures effectively serve 
to prevent and address the heightened risk of business involvement in abuses in conflict 
situations, which includes situations of foreign occupation 

128.26 Y Assess the compatibility of its policies and laws with its international obligations including all 
core principles of human rights to which Hungary is a party 

128.27 Y Continue the efforts to harmonize national legislation with international standards in the field 
of human rights 

128.28 Y Continue to promote and protect the fundamental freedoms and human rights of all its 
citizens 

128.30 N Consider developing Human Rights Indicators as suggested by the OHCHR as an instrument 
that allows for a more precise and coherent evaluation of national human rights policies 

128.31 Y Consider increasing the funding of the National Preventive Mechanism, in order to support 
its work and the detention monitoring activities 

128.32 Y Provide adequate resources and functional independence to the Equal Treatment Authority 
128.35 Y Consider establishing independent mechanism for monitoring children’s rights and providing 

necessary financial resources for its functioning 
128.39 Y Adopt measures to comply with provisions of the new Constitution including on combating 

discrimination and ensuring equal participation in political and public affairs by all citizens 
128.48 Y Continue efforts to sensitize the public to combat discrimination on all grounds online to 

ensure that all rights are respected 
128.49 Y Continue efforts in following up and monitoring any discrimination based on sex, race or any 

other form 
128.52 Y Enact comprehensive legislation that fully guarantees the application of the principle of non-

discrimination and to ensure the full enjoyment of all human rights by every member of 
society 

128.55 Y Provide the national mechanism for the promotion of gender equality of adequate human and 
financial resources to enable it to effectively fulfil its mandate 

128.124 Y Follow the recommendations of the 2014 Organization for Security and Cooperation in 
Europe election observation mission’s final report 

128.150 Y Take concrete measures to ensure the independence of the Constitutional Court and the 
protection of human rights and fundamental freedoms, and that political pressure is not being 
applied to judicial decision-making 

128.151 P Implement reforms on judicial independence and rule of law recommended by the 
International Bar Association Human Rights Institute in 2015 

128.152 Y Continue to pursue implementation of the Basic Principles on the Independence of the 
Judiciary and repeal all provisions of national law that restrict the Constitutional Court’s 
jurisdiction 

 
 
3. Cooperation with the civil society on the advancement of human rights 

128.36 Y Ensure consultation processes which allow a public debate and interaction with the 
independent civil society, with sufficient time during the drafting of new laws and public 
policies 

128.37 P Engage in consultation with pro-transparency organisations and other relevant stakeholders 
prior to developing or implementing new legislation on Freedom of Information 

128.38 Y Refrain from targeting or restricting the activities of civil society organisations based on their 
political affiliation or their receipt of foreign funding 

128.40 Y Improve both formal and informal dialogue and public consultation between the Government 
and civil society, including on proposed legislation with an impact on human rights 

128.161 Y Give full consideration to the recommendations of the UN Special Rapporteur on the 
Situation of Human Rights Defenders 

128.162 Y Take measures allowing the exercise of the lawful activities of human rights defenders, in a 
favourable legal and administrative environment 

128.163 Y Implement recommendations made by Special Rapporteur on freedom of peaceful assembly 
and association regarding governmental oversight and regulations of non-governmental 
organizations 

128.164 Y Review and abolish all legal provisions that restrict the rights of human rights defenders 
promoting the rights of the Roma community 

128.165 Y Ensure the prompt and independent investigation of all alleged violations against human 
rights defenders 

128.166 Y Positively consider and implement the recommendations presented by the special rapporteur 
on human rights defenders 

128.167 Y Remove all administrative and legislative provisions that restrict the rights of the Human 
Rights Defenders and ensure that civil society organizations can operate freely and without 
discrimination or undue restriction 

128.168 Y Take steps to ensure that civil society organizations freely can access and utilize funding, 
including from foreign sources 

 
4. Family 

128.22 Y Continue to provide protection to the family as the natural and fundamental unit of the society 
128.47 Y Reconsider policies on family, gender equality and non-discrimination 
128.123 P Raise the legal age of marriage for women and men to 18 years 
128.126 N Amend the legislation on the protection of families in order to widen the definition of family 
128.170 Y Provide greater support for poor families and children and reduce social inequality 

 
5. Women, equality between women and men 

128.25 Y Step up efforts to establish a mechanism to monitor measures to help address and ameliorate 
the conditions of women and children 

128.34 Y Enhance measures to protect the rights of children, women and other vulnerable groups 
128.53 N Intensify activities aimed at overcoming gender stereotypes 
128.54 N Take effective measures to address the needs of women belonging to minorities, such as 

Roma women, in order to eliminate all forms of discrimination against them 
128.55 Y Provide the national mechanism for the promotion of gender equality of adequate human and 

financial resources to enable it to effectively fulfil its mandate 
128.57 Y Take further measures to reduce the inequality between sexes, sensitize the population in 

this regard and ensure that these measures are effectively implemented 
128.58 P Continue to take action towards a comprehensive gender equality strategy and introduce 

effective legislative measures to increase women’s participation in political life and decision-
making 

128.59 P Redouble its efforts towards combating stereotypical division of gender roles in family and 
society 

128.60 Y Adopt a comprehensive law on domestic violence 
128.61 Y Take further steps to address root causes that affect the rights of women belonging to 

disadvantaged groups 
128.62 Y Take concrete measures to improve access to decent work for all women, eliminate all 

discrimination against women at work, and create more socioeconomic opportunities for 
disenfranchised women 

128.63 P Introduce effective legislative measures to increase women’s participation in political life and 
decision-making 

128.64 P Continue to make efforts to ensure women’s participation in political life and in decision-
making 

128.65 N Establish effective legislative measures, such as quotas, to improve the participation of 
women in political life and decision-making processes 

128.66 P Adopt a comprehensive, human rights based gender equality strategy 
128.68 Y Support the gender integration in all spheres of life 
128.71 Y Implement a comprehensive plan of action envisaged to protect the rights and improve the 

life conditions of women and children pertaining to ethnic minorities 
128.130 Y Consider adopting a law on domestic violence and criminalizing different types of violence 

against women 
128.131 Y Take additional measures to effectively combat violence against women and promote the 

participation of women in political life and their insertion in the professional life 
128.132 Y Continue efforts, including by raising awareness, in order to prevent domestic violence and 

violence against women 
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128.133 Y Promote public policies to prevent violence against women and girls, including domestic 
violence and sexual violence 

128.135 Y Establish a law to criminalize all forms of violence against women 
128.136 P Adopt a National Action Plan on Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and 

Security 
128.137 P Define rape criminally based on the lack of voluntary consent in addition to reinforcing and 

making more accessible to victims the health-care services 
128.138 P Criminalize different types of violence against women to amend the Criminal Code to ensure 

that rape is defined according to the to the recommendations of the Committee on the 
Elimination of Discrimination against Women 

128.171 Y Take further steps to ensure better labour market access and access to basic social and 
health services for marginalized women, including women with disabilities, Roma women and 
migrant women 

128.172 Y Continue to enhance access to sexual and reproductive health services for women, in 
particular women with disabilities, women with low income, women with HIV/AIDS, and 
women living in the rural areas 

 
6. Children and youth 

128.125 N Reinstate juvenile courts and raise the age of criminal responsibility to 14 years, for all crimes, 
in line with international standards 

128.139 Y Take concrete measures to protect child victims of sexual exploitation and prostitution 
128.140 Y Abandon the practice of corporal punishment of children and encourage non-violent forms of 

discipline 
128.141 N Consider raising the age of criminal responsibility from 12 to 14 years, even for the most 

serious crimes 
128.153 N Take necessary measures for strengthening its specialized juvenile justice system in 

compliance with the Convention on the Rights of the Child 
128.154 P Continue efforts for the reintegration of former child offenders in the society 
128.169 Y Maintain its commitment to the realization of the right to work for all including through 

technical and vocational training for young people 
128.175 Y Ensure that the implementation of objectives set up in the 2014 National Strategy on Public 

Education are in line with the objectives and goals of the SDG’s 
128.176 Y Ensure the inclusion of human rights and especially children’s rights in the public education 

system, raising awareness about human rights in general 
 
7.  Persons with disabilities 

128.177 Y Strengthen efforts to provide access to education, labour market and public life for persons 
with disabilities 

128.178 Y Continue the path regarding positive results achieved in ensuring the rights and equal 
opportunities of persons with disabilities by, inter alia, allocating sufficient resources for the 
development of an inclusive education system for children with disabilities and providing 
sufficient and adequate support services in local communities to enable persons with 
disabilities to live independently 

128.179 N Review all relevant legislations, including the State’s new Fundamental Law to ensure that 
all persons with disabilities have a right to vote, and that they can participate in political and 
public life on an equal basis with others 

128.180 N Review legislations to ensure that all persons with disabilities have a right to vote, and that 
they can participate in political and public life 

128.181 Y Consolidate programmes to ensure a system of inclusive education for children with 
disabilities throughout the country 

128.182 Y Take further measures to improve access of persons with disabilities to social, economic and 
cultural life and combat discrimination on the grounds of disability 

128.183 P Adopt measures in order for any health decision to depend upon the free and informed 
consent of the concerned disabled person 

 
8.  Racism, issues affecting the Roma community, hate crimes 

128.46 Y Continue to strengthen measures to promote tolerance and respect for cultural diversity and 
to counter prejudice, stereotypes, discrimination, racism and Islamophobia 

128.50 Y Continue to implement National Social Inclusion Strategy 
128.51 Y Take all the necessary measures to fully implement the National Social Inclusion Strategy 
128.56 Y Address the discriminatory situation of women belonging to minorities, including Roma 

women 
128.67 Y Continue the implementation of Roma integration policies in all social economic cultural 

political and educational sectors 
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128.133 Y Promote public policies to prevent violence against women and girls, including domestic 
violence and sexual violence 

128.135 Y Establish a law to criminalize all forms of violence against women 
128.136 P Adopt a National Action Plan on Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and 

Security 
128.137 P Define rape criminally based on the lack of voluntary consent in addition to reinforcing and 

making more accessible to victims the health-care services 
128.138 P Criminalize different types of violence against women to amend the Criminal Code to ensure 

that rape is defined according to the to the recommendations of the Committee on the 
Elimination of Discrimination against Women 

128.171 Y Take further steps to ensure better labour market access and access to basic social and 
health services for marginalized women, including women with disabilities, Roma women and 
migrant women 

128.172 Y Continue to enhance access to sexual and reproductive health services for women, in 
particular women with disabilities, women with low income, women with HIV/AIDS, and 
women living in the rural areas 

 
6. Children and youth 

128.125 N Reinstate juvenile courts and raise the age of criminal responsibility to 14 years, for all crimes, 
in line with international standards 

128.139 Y Take concrete measures to protect child victims of sexual exploitation and prostitution 
128.140 Y Abandon the practice of corporal punishment of children and encourage non-violent forms of 

discipline 
128.141 N Consider raising the age of criminal responsibility from 12 to 14 years, even for the most 

serious crimes 
128.153 N Take necessary measures for strengthening its specialized juvenile justice system in 

compliance with the Convention on the Rights of the Child 
128.154 P Continue efforts for the reintegration of former child offenders in the society 
128.169 Y Maintain its commitment to the realization of the right to work for all including through 

technical and vocational training for young people 
128.175 Y Ensure that the implementation of objectives set up in the 2014 National Strategy on Public 

Education are in line with the objectives and goals of the SDG’s 
128.176 Y Ensure the inclusion of human rights and especially children’s rights in the public education 

system, raising awareness about human rights in general 
 
7.  Persons with disabilities 

128.177 Y Strengthen efforts to provide access to education, labour market and public life for persons 
with disabilities 

128.178 Y Continue the path regarding positive results achieved in ensuring the rights and equal 
opportunities of persons with disabilities by, inter alia, allocating sufficient resources for the 
development of an inclusive education system for children with disabilities and providing 
sufficient and adequate support services in local communities to enable persons with 
disabilities to live independently 

128.179 N Review all relevant legislations, including the State’s new Fundamental Law to ensure that 
all persons with disabilities have a right to vote, and that they can participate in political and 
public life on an equal basis with others 

128.180 N Review legislations to ensure that all persons with disabilities have a right to vote, and that 
they can participate in political and public life 

128.181 Y Consolidate programmes to ensure a system of inclusive education for children with 
disabilities throughout the country 

128.182 Y Take further measures to improve access of persons with disabilities to social, economic and 
cultural life and combat discrimination on the grounds of disability 

128.183 P Adopt measures in order for any health decision to depend upon the free and informed 
consent of the concerned disabled person 

 
8.  Racism, issues affecting the Roma community, hate crimes 

128.46 Y Continue to strengthen measures to promote tolerance and respect for cultural diversity and 
to counter prejudice, stereotypes, discrimination, racism and Islamophobia 

128.50 Y Continue to implement National Social Inclusion Strategy 
128.51 Y Take all the necessary measures to fully implement the National Social Inclusion Strategy 
128.56 Y Address the discriminatory situation of women belonging to minorities, including Roma 

women 
128.67 Y Continue the implementation of Roma integration policies in all social economic cultural 

political and educational sectors 

128.70 Y Take all necessary measures to eliminate racial discrimination and segregation of Roma in 
education 

128.72 Y Step up the efforts to combat all forms of discrimination and favour equality of opportunities 
and treatment, with special care and attention to those who are in a more vulnerable situation, 
such as persons belonging to the Roma community 

128.73 Y Step up efforts to address discrimination and social exclusion faced by persons belonging to 
the Roma minority with particular emphasis on integrated schooling and social housing 

128.75 Y Continue to pay special attention to issues related to the elimination of discrimination of the 
Roma who study in the education system 

128.76 Y Take measures to eliminate any discrimination and segregation in the education system 
against Roma children 

128.77 Y Take effective measures to ensure the Hungarian National Police and the hate-crimes expert 
net improve the enforcement of laws against hate crimes, including by allocating sufficient 
resources; undertaking thorough investigations and prosecution; and by providing training 
for the front-line law enforcement 

128.78 Y Protect persons who are marginalized and most vulnerable from intolerance, xenophobia, 
and other forms of discrimination 

128.81 Y Take resolute measures to put an end, without further delay, to the continuing segregation 
of Roma children at school 

128.82 Y Take active measures to prevent actual segregation of Roma students in public and private 
schools 

128.84 Y Undertake further steps to promote efforts to overcome residual social discrimination against 
Roma and other ethnic minorities 

128.85 Y Take effective steps to end discrimination against Roma in education, employment, housing 
and access to services with a special focus on ending continued segregation of Roma 
children at schools and in health 

128.86 Y Strengthen its efforts to promote tolerance and cultural understanding of the Roma 
population in the aim of eliminating discrimination including in regard to access to education 
and employment and participation in politics 

128.87 Y Step up efforts to effectively prevent and combat discrimination of persons belonging to 
national minorities, in particular regarding their access to education and health care 

128.88 Y Take further steps to eliminate discrimination against the Roma population, especially in the 
field of education, employment, housing and access to services and health 

128.89 Y Intensify efforts to combat discrimination and ill-treatment of Roma and eliminate segregation 
of Roma girls in the educational system 

128.90 Y Take measures to prevent and eliminate racism, racial discrimination, xenophobia and others 
128.91 Y Continue the work to further social and economic integration of the Roma population, reduce 

direct and indirect school segregation of Roma children and actively promote Roma 
participation in society through education 

128.92 Y Continue its efforts to integrate the adult Roma population in the labour market and the Roma 
children and young people in the regular education system 

128.95 Y Adopt more policies and allocate more resources specifically directed towards Roma women 
and children 

128.97 Y Carry out the work to eliminate expressions of hatred, racial and religious discrimination 
128.98 Y Intensify national efforts to prevent and eliminate all manifestations of anti-Semitism and take 

resolute measures to condemn hate speech, including against Roma 
128.99 Y Take action against the worrying increase and public use of hate speech, most often 

addressed at migrants, asylum seekers but also civil society organizations and vulnerable 
groups 

128.100 Y Intensify its efforts to combat xenophobia, islamophobia and refugee hatred, and take the 
necessary measures to condemn hate speech 

128.101 Y Take resolute measures to condemn hate speech, racial discrimination, xenophobia and 
intolerance against all minority groups, migrants and asylum seekers 

128.102 Y Apply effectively policies against racism and hate speech 
128.103 Y Implement effectively its legislation and policies against hate speech and hate crimes with 

particular focus on the human rights protection of Roma, Jews, LGBTIs and other vulnerable 
groups 

128.104 Y Ensure that the constitutional amendment prohibiting speech that would violate the dignity of 
the Hungarian nation cannot be used to silence criticism and limit freedom of expression as 
guaranteed under the International Covenant on Civil and Political Rights 

128.105 Y Take all the necessary measures to combat violence linked to racial discrimination, as well 
as hate crimes and speeches, including against refugees and migrants 

128.107 Y Adopt a hate crime investigation protocol and ensure that victims of hate crimes have 
effective access to the mechanisms of justice and redress 
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128.108 Y Identify efforts to combat all forms of discrimination and to ensure that hate crimes motivated 
by racism, xenophobia or other forms of discrimination are effectively investigated and 
perpetrators are brought to justice 

128.109 Y Further step up efforts to publicly condemn hate speech, including against Roma 
128.110 Y Enhance inter-ethnic, inter-religious, and inter-cultural understanding within the society, and 

ensure access to justice for victims of racial hatred or violence 
128.111 Y Further strengthen measures to combat hate speech and hate crime 
128.112 Y Strengthen measures to avoid hate speeches of all kinds in political messages and in the 

media 
128.114 Y Prevent and combat racism and hate speech, including through human rights education and 

training, and by promoting tolerance 
128.115 Y Enhance its efforts to prevent and root out all kind of national and ethnic intolerance, as well 

as condemn any incitement to ethnic and religious hatred and hate speech against the Roma 
in particular 

128.116 Y Implement strategies aimed at tackling hate speech and xenophobia in all its forms 
128.117 Y Continue to fight anti-Semitism, and to oppose any attempt to relativize or rehabilitate anti-

Semite policies in past and present 
 
 
10. Migrants, refugees and asylum-seekers 

128.69 Y Strengthen its measures to combat racism and discrimination in all its forms against migrants 
and asylum seekers 

128.74 N Establish a comprehensive integration strategy for migrants, with specific measures to 
prevent and eliminate racism, racial discrimination, xenophobia and intolerance against 
migrants irrespective of their status 

128.79 N Lift the measures in force that imply the discrimination and rejection of migrants and refugees, 
in particular those concerning to the use of force against them 

128.80 Y Continue to take specific measures to prevent and eliminate racism, racial discrimination, 
xenophobia and intolerance against migrants, refugees and asylum seekers 

128.83 Y Redouble efforts to prevent and eliminate racial discrimination, xenophobia and the 
intolerance against migrants, refugees and asylum seekers 

128.96 Y Continue the efforts to combat hate speech, racism, xenophobia and all forms of 
discrimination against refugees and migrants 

128.106 Y Cease anti-immigration campaigns and rhetoric of incitement to hatred, xenophobia and anti-
Semitism and take measures to fight against hate speech and hate crimes in general 

128.113 Y Combat hate speech and statements stigmatizing refugees and asylum seekers 
128.184 Y Take all steps necessary to ensure that the right to seek asylum is guaranteed for asylum 

seekers coming to Hungary and that the principle of non-refoulement is respected 
128.185 N Decriminalize the access to its territory for persons wishing to file a request for asylum, and 

process the asylum applications individually and in a non-discriminatory fashion, in 
compliance with its international obligations 

128.186 Y Ensure that migrant and asylum-seeking women receive adequate assistance 
128.187 N Eliminate detention in penitentiary establishments of asylum seekers and refugees 
128.188 Y Advance in measures of assistance and promotion of the rights of migrants, refugees and 

asylum seekers, in compliance with current international standards 
128.189 Y Reform its legislation to ensure full respect of the principle of non-refoulement 
128.190 Y Ensure that its legal framework and actions concerning asylum seekers, refugees, and 

migrants comply with Hungary’s international human rights obligations, including with regard 
to procedural safeguards. This includes repealing those amendments to Hungary’s Asylum 
Law, Law on Criminal Procedure and Criminal Code that are inconsistent with its international 
human rights obligations 

128.191 Y Seek alternatives to detaining asylum seekers and migrants, particularly children. Take 
immediate and effective measures to ensure that conditions of detention are fully consistent 
with UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 

128.192 Y Develop actions that improve the living conditions of asylum seekers and prevent 
discrimination on the grounds of nationality or country of origin 

128.193 Y Continue to improve the living conditions of migrants, refugees and asylum seekers 
128.194 Y Ensure the inclusion of a human rights approach in the measures to address the migrant 

situation, taking into particular account the situation of vulnerable population 
128.195 Y Apply a dignified and human treatment that respects the universal principles of human rights 

for people in situation of human mobility, whether migrants or refugees, with special 
emphasis on strengthening and implementing policies to address trafficking of persons from 
a holistic approach, particularly regarding women, children and other vulnerable groups, as 
well as to combat all forms of discrimination, with measures including complaint an 
denunciation mechanisms for victims that enable them to achieve reparations 
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128.196 Y Ensure that all issues related to migration, asylum seeking and border management are 
addressed in accordance with respective obligations under applicable international law 

128.197 Y Fully respect its obligations under international law by guaranteeing the right to seek asylum 
through an individual, effective process without discrimination 

128.198 Y Improve the capacity to guarantee every person the possibility to request international 
protection in a legal way, and create conditions for the medical and psychological treatment 
of asylum seekers, especially those who were victims of torture and violence 

128.199 Y Fully implement international Conventions and standards for the protection of refugees and 
asylum seekers 

128.200 N Actively participate in the refugee resettlement/humanitarian admission process directly from 
Turkey to the European Union, as this is actually the only way to save lives and crack down 
criminal networks of smugglers 

128.201 Y Take immediate action to improve national asylum system, including by elaborating a 
national action plan, to avoid continuation of harsh conditions of detention and treatment of 
asylum seekers and refugees 

128.202 Y Ensure the prompt and impartial investigation of any excessive use of force in policing the 
border operations, including by the military 

128.203 Y Work together with the other European States to improve the conditions and treatment given 
to asylum seekers and refugees 

128.204 Y Make every effort to pay due attention to the human rights of asylum seekers and to avoid 
using disproportionate force on migrants and refugees 

128.205 Y Redouble efforts in order to guarantee the respect of the human rights of migrants, including 
persons under irregular situation 

128.206 Y Implement with no exception the principle of non-refoulement in the context of asylum 
seeking procedures 

128.207 P Repeal the amendments to the Criminal Code that criminalizes “illegal entry” and introduces 
“transit zones” at the border and a list of “safe countries” 

128.208 Y Comply with the principle of non-refoulement 
128.209 Y Take measures to work towards improving the living conditions for refugees and asylum 

seekers 
128.210 Y Strengthen efforts in addressing issues of irregular migrants in the country in line with 

international human rights law obligations 
128.211 Y Improve the living conditions of asylum seekers and step up efforts directed towards 

improving the treatment of asylum seekers and refugees 
128.212 Y Take all the necessary steps to address the placing of asylum-seeking and migrant children 

in detention, including by repealing relevant legislation allowing for the detention of families 
accompanied by children 

128.213 Y Review legislation on the rights of migrants and asylum seekers in accordance with 
Hungary’s obligations under international and European Law and to better apply existing 
internal rules, namely those related to the handling of unaccompanied children 

128.214 Y Make efforts to ensure transparency and consideration for human rights, in particular those 
of women and children, in its treatment of migrants and refugees 

128.215 Y Ensure that enforcement authorities comply with international human rights obligations in the 
treatment of migrants and asylum seekers, and expedite the judicial process to avoid 
prolonged detention of migrants and asylum seekers 

128.216 Y Continue the efforts to improve the treatment of migrants and asylum seekers 
128.217 Y Take steps to ensure that detention of asylum-seekers is used only in exceptional cases, the 

procedure for detention is transparent and comprehensible, and that detainees have access 
to effective legal remedy 

128.218 Y Continue to fulfil its international human rights obligations regarding asylum seekers, 
refugees and migrants 

128.219 Y Strengthen its efforts to improve the detention conditions of migrants and asylum seekers, 
including by refraining from excessive use of force, ill-treatment, and prolongation of 
detention periods; and also to adopt a comprehensive integration strategy for their early 
stage integration 

128.220 N Revise the national list of safe countries in order to avoid the high number of unadmitted 
requests that have been pointed out by the Helsinki Committee of Hungary 

 
11. Sexual orientation 

128.118 N Adopt and implement a comprehensive strategy and action plan to tackle discrimination 
based on sexual orientation and gender identity 

128.119 N Adopt a strategy and a comprehensive plan of action to counter discrimination based on 
sexual orientation and gender identity 

128.120 Y Take comprehensive measures to counter discrimination on the grounds of sexual orientation 
and gender identity 
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128.121 Y Fight against discrimination based on the origin, gender and sexual orientation, by continuing 
its efforts in the implementation of the existing instruments 

128.122 N Adopt a comprehensive strategy in order to combat discrimination based on sexual 
orientation and gender identity 

 
12. Human Trafficking 

128.142 Y Enact laws and legislation aiming at combating human trafficking 
128.143 Y Ensure the prosecution and punishment of perpetrators of human trafficking, and provide 

adequate assistance and protection services to victims 
128.144 Y Continue its efforts in order to strengthen the protection of victims of trafficking 
128.145 Y Take steps to reduce and prevent trafficking and provide adequate incentives and protection 

to victims 
128.146 Y Take additional measures to combat trafficking in human beings 
128.147 Y Intensify efforts to effectively prevent trafficking in women and girls and strengthen measures 

for the rehabilitation and social integration of victims of trafficking 
128.148 Y Take measures to ensure the effective investigation and prosecution of human trafficking 

cases and establish remedy procedures for the victims 
128.149 Y Strengthen mechanisms to prevent the trafficking in boys and girls and provide the support 

needed for victims of trafficking to be reintegrated into society 
 
 
13. Media, freedom of information, freedom of expression 

128.155 Y Remedy the shortcomings in the media law as expressed by the Venice Commission 
128.156 N Revise transparency laws to reinstate a freedom of information parliamentary ombudsman, 

and ex ante reclaiming of labour costs for processing information requests, and limit public 
institutions’ authority to refuse access to public data 

128.157 Y Take concrete steps to promote pluralism of the media and their independent work, including 
the exercise of their watchdog function 

128.158 Y Take the necessary measures to promote media pluralism and fight threats against freedom 
of the press and freedom of expression 

128.159 Y Take appropriate measures to further relax restrictions on the freedom of the media 
128.160 Y Amend the media law in line with previous recommendations to ensure that all media laws 

are in line with the right to freedom of opinion and expression 
 
14. Detention conditions, ill-treatment  

128.127 Y Intensify efforts to prevent overcrowding in prisons 
128.128 N Take measures to address the persistence of preventive detention in police centres and the 

high risk of ill-treatment 
128.129 N Reduce the length of the initial pretrial detention phase 

 
 
15. Development  

128.221 Y Increase level of ODA 
 
 
 
 
5. Information on country visits of and communication with mandate holders of international human rights organisations  
 
 The UN Working Group on Discrimination Against Women and Girls visited Hungary in 2016.  
 Francois Crépeau, UN Special Rapporteur on the human rights of migrants; Mutuma Ruteere, UN Special Rapporteur 

on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance; Juan E. Méndez, Special 
Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment inquired in 2016 about the 
public campaigns regarding migrants and conditions in reception centres and in transit zones. 

 David Kaye, Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression 
inquired in 2017 about the bill amending the Act on National Higher Education. 

 David Kaye, Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression; 
Annalisa Ciampi, Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association and Michel 
Forst, Special Rapporteur on the situation of human rights defenders inquired in 2017 about the bill on the 
Transparency of Organizations Financed from Abroad.  

 Catalina Devandas-Aguilar, Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities;  David Kaye Special 
Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression; Michel Forst Special 
Rapporteur on the situation of human rights defenders addressed a request in 2017 in connection with the intimidation 
of staff members of Mental Disability Advocacy Center (MDAC).  
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 Elina Steinerte, Vice-Chair of the Working Group on Arbitrary Detention; Catalina Devandas-Aguilar Special 
Rapporteur on the rights of persons with disabilities, Agnes Callamard Special Rapporteur on extrajudicial, summary 
or arbitrary executions; Dainius Puras, Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest 
attainable standard of physical and mental health; Maud de Boer-Buquicchio Special Rapporteur on the sale and 
sexual exploitation of children, including child prostitution, child pornography and other child sexual abuse material; 
Nils Melzer Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; Dubravka 
Šimonovic Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences addressed a request in 
2017 regarding the segregation of people with disabilities in closed-type institutions.  

 David Kaye, Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression; 
Michel Forst Special Rapporteur on the situation of human rights defenders; Obiora C. Okafor Independent Expert on 
human rights and international solidarity; Felipe González Morales Special Rapporteur on the human rights of 
migrants; E. Tendayi Achiume Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia 
and related intolerance inquired in 2018 about the ‘Stop Soros Legislative Package’.  

 Catalina Devandas-Aguilar, Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities inquired in 2018 about the 
national legislation and policy frameworks in connection with the placement of persons with disabilities in segregated 
social care institutions.  

 Leilani Farha, Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, 
and on the right to non-discrimination in this context inquired in 2018 about the proposed amendment to the 
Fundamental Law of Hungary on living in a public space and the criminalization of homeless people and people without 
housing  

 Fernand de Varennes, Special Rapporteur on minority issues; Joseph Cannataci, Special Rapporteur on the right to 
privacy and Ahmed Shaheed, Special Rapporteur on freedom of religion or belief inquired in 2018 about the measures 
regarding the Church of Scientology.  

 Koumbou Boly Barry, Special Rapporteur on the right to education; David Kaye, Special Rapporteur on the promotion 
and protection of the right to freedom of opinion and expression; Clement Nyaletsossi Voule, Special Rapporteur on 
the rights to freedom of peaceful assembly and of association; Michel Forst, Special Rapporteur on the situation of 
human rights defenders; Obiora C. Okafor, Independent Expert on human rights and international solidarity; Felipe 
González Morales, Special Rapporteur on the human rights of migrants; E. Tendayi Achiume, Special Rapporteur on 
contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance inquired in 2018 about the 
adoption of a series of laws affecting the rights to freedom of association, peaceful assembly and freedom of 
expression in Hungary and public discourse on migration 

 Karima Bennoune, Special Rapporteur in the field of cultural rights; Koumbou Boly Barry, Special Rapporteur on the 
right to education; David Kaye, Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion 
and expression; Ivana Radačić, Chair-Rapporteur of the Working Group on the issue of discrimination against women 
in law and in practice inquired in writing in 2018 about a directive regarding the teaching of the subject of gender 
studies at institutions of higher education.  

 The UN Working Group on Arbitrary Detention visited Hungary in 2018.  
 Diego García-Sayán, Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers inquired in 2018 about the new 

legislative package on administrative courts.  
 Surya Deva, Chair-Rapporteur of the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and 

other business enterprises; Saad Alfarargi, Special Rapporteur on the right to development; David R. Boyd, Special 
Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable 
environment; Juan Pablo Bohoslavsky, Independent Expert on the effects of foreign debt and other related 
international financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and 
cultural rights; Victoria Lucia Tauli-Corpuz, Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples; Livingstone 
Sewanyana, Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable international order; Léo Heller, 
Special Rapporteur on the human rights to safe drinking water and sanitation addressed a request in 2019 in relation 
to the work of the Working Group III on Investor-State Dispute Settlement (ISDS) Reform.  

 Fionnuala Ní Aoláin, Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms 
while countering terrorism addressed a request two times in 2019 regarding the return of an individual to the Syrian 
Arab Republic.  

 Felipe González Morales, the Special Rapporteur on the human rights of migrants  visited Hungary in 2019. The main 
objective of the visit was to assess existing laws, policies and practices in relation to the governance of migration in 
Hungary and their impact on the human rights of migrants of all categories, including migrant workers, asylum seekers 
and migrants in an irregular situation.  

 Victor Madrigal-Borloz, Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual 
orientation and gender identity; Dainius Puras Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the 
highest attainable standard of physical and mental health; Joseph Cannataci Special Rapporteur on the right to 
privacy; Dubravka Šimonović, Special Rapporteur on Violence against Women, its causes and consequences inquired 
in 2020 about the proposed bill regarding the sex/gender change of trans and gender diverse people.   

 Dainius Puras, Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of 
physical and mental health; Olivier De Schutter Special Rapporteur on extreme poverty and human rights addressed 
a request in 2020 regarding the discharge of hospitalized individuals during the COVID-19 pandemic. 

 Tlaleng Mofokeng, Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of 
physical and mental health; Joseph Cannataci, Special Rapporteur on the right to privacy; Ahmed Shaheed Special 
Rapporteur on freedom of religion or belief; Victor Madrigal-Borloz, Independent Expert on protection against violence 
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and discrimination based on sexual orientation and gender identity; Elizabeth Broderick, Chair-Rapporteur of the 
Working Group on discrimination against women and girls inquired in 2020 about the proposed bills regarding the 
interpretation of family and marriage. 

 Victor Madrigal-Borloz, Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual 
orientation and gender identity; Gerard Quinn, Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities; Tlaleng 
Mofokeng, Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical 
and mental health;  

 Mary Lawlor, Special Rapporteur on the situation of human rights defenders inquired in 2021 about the abolition of 
the Equal Treatment Authority (“ETA”). 

 Diego García-Sayán, Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers inquired in 2021 about the 
election of Mr. András Zsolt Varga as the President of the Kúria. 

 
The letters and the comprehensive responses by the Government can be found on the OHCHR’s website16 
 

 
 
 

 
16 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CommunicationsreportsSP.aspx  
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A Kormány 1567/2021. (VIII. 9.) Korm. határozata
az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere megszüntetéséről

A Kormány
 1. egyetért az  egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszerének (a  továbbiakban: KÉR) 

legkésőbb 2021. december 31-ig történő megszüntetésével, azzal, hogy a KÉR kötelezett szerveknek ütemezetten 
– az 1. mellékletben meghatározott ütemterv szerint – kell kiválniuk a szolgáltatásból;

 2. egyetért azzal, hogy a KÉR által ellátott feladatokat az iratképző szervek az 1. mellékletben meghatározott ütemterv 
szerinti kiválást követően jogutódként lássák el;

 3. egyetért azzal, hogy a KÉR működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős szerv (a továbbiakban: NISZ Zrt.) 
– a KÉR-ből történő kiválással kapcsolatban – támogatást biztosítson a KÉR-ből kiváló szervek részére, azzal, hogy 
a kiválással kapcsolatos egyeztetési folyamatot legkésőbb 2021. október 1-jén meg kell kezdeni;

 4. egyetért azzal, hogy a  2.  melléklet szerinti 66 munkavállalói státusz a  NISZ Zrt.-től – a  státuszon foglalkoztatott 
munkavállalók egyidejű jogállásváltozásával – átkerüljön a 2. mellékletben meghatározott szervekhez;

 5. felhívja a  belügyminisztert, hogy gondoskodjon a  NISZ Zrt.-nél lévő, az  1.  mellékletben meghatározott ütemterv 
szerinti iratoknak az iratképző szerv részére történő átadásáról;
Az átadás tekintetében

Felelős: belügyminiszter
Az átvétel tekintetében

Felelős: a KÉR igénybevételére kötelezett szervek
Határidő: az 1. melléklet szerinti ütemterv szerint

 6. felhívja a  belügyminisztert, hogy a  pénzügyminiszterrel és a  2.  melléklet szerinti átvevő szervek vezetőivel, illetve 
fejezetet irányító szerveivel együttműködve készítsen előterjesztést a  NISZ Zrt.-től átkerülő 66 foglalkoztatott 
személyi jellegű ráfordításainak tekintetében a  költségvetési források átcsoportosítása érdekében a  Kormány 
részére.

Felelős: belügyminiszter 
pénzügyminiszter 
a 2. melléklet szerinti átvevő szervek

Határidő: 2021. augusztus 25.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1567/2021. (VIII. 9.) Korm. határozathoz

A B

1. Kiválás ütemezése Érintett szerv

2.

1. ütem: legkésőbb  
2021. 08. 31.

Alkotmányvédelmi Hivatal

3. Információs Hivatal

4. Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

5. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

6. Országos Atomenergia Hivatal

7. Miniszterelnökség

8. Belügyminisztérium

9.
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

Innovációs és Technológiai Minisztérium

10.
2. ütem: legkésőbb  

2021. 10. 31.
Országos Vízügyi Főigazgatóság (összesített)

11.

3. ütem: legkésőbb  
2021. 11. 30.

Katasztrófavédelem (összesített)

12. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

13. Nemzeti Védelmi Szolgálat

14. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

15. Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ

16. Terrorelhárítási Központ

17. Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

18. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

19. Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

20. Magyarságkutató Intézet

21. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

22. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

23. Nemzeti Földügyi Központ

24. Nemzeti Örökség Intézete

25. Nemzeti Park Igazgatóságok (összesített)

26. Oktatási Hivatal

27. Országos Meteorológiai Szolgálat

28. VERITAS Történetkutató Intézet

29. Agrárminisztérium

30. Emberi Erőforrások Minisztériuma

31. Külgazdasági és Külügyminisztérium

32. Pénzügyminisztérium

33. Rendőrség (összesített)

34.
4. ütem: legkésőbb  

2021. 12. 31.

Fővárosi és megyei kormányhivatalok

35. Büntetés-végrehajtási szervezet (összesített)

36. Igazságügyi Minisztérium
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2. melléklet az 1567/2021. (VIII. 9.) Korm. határozathoz

A KÉR megszüntetésére tekintettel a szervekhez kerülő 66 státusz:

A B c

1. Szerv megnevezése
Átadandó 

státusz

2. Miniszterelnökség 2

3.

fővárosi és megyei kormányhivatalok
(28 fő)

Budapest Főváros Kormányhivatala 2

4. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 2

5. Baranya Megyei Kormányhivatal 2

6. Békés Megyei Kormányhivatal 1

7. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KH 2

8. csongrád-csanád Megyei Kormányhivatal 2

9. Fejér Megyei Kormányhivatal 1

10. Győr-Moson-Sopron Megyei KH 1

11. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 2

12. Heves Megyei Kormányhivatal 1

13. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei KH 1

14. Komárom-Esztergom Megyei KH 1

15. Nógrád Megyei Kormányhivatal 1

16. Pest Megyei Kormányhivatal 2

17. Somogy Megyei Kormányhivatal 1

18. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei KH 2

19. Tolna Megyei Kormányhivatal 1

20. Vas Megyei Kormányhivatal 1

21. Veszprém Megyei Kormányhivatal 1

22. Zala Megyei Kormányhivatal 1

23. Emberi Erőforrások Minisztériuma 3

24. Agrárminisztérium 1

25. Igazságügyi Minisztérium 3

26. Külgazdasági és Külügyminisztérium 3

27.
Innovációs és Technológia 

Minisztérium
2

28. Pénzügyminisztérium 1

29. Belügyminisztérium 4

30. Alkotmányvédelmi Hivatal 1

31.
Büntetés-végrehajtás Országos 

Parancsnoksága
1

32. Országos Rendőr-főkapitányság 2

33. Országos Vízügyi Főigazgatóság 1

34.
Országos Idegenrendészeti 

Főigazgatóság
1

35.
Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság
1

36. Terrorelhárítási Központ 1

37. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1

38.
Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

Igazgatóság
1
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39. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 1

40.
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal
4

41. Nemzeti Földügyi Központ 2

42. Oktatási Hivatal 2

43. Összesen: 66

A Kormány 1568/2021. (VIII. 9.) Korm. határozata
a terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat 
túllépésének jóváhagyásáról

A Kormány a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi Xc. törvény (a  továbbiakban: 
Kvtv.) 17.  §-a és 4.  melléklet 2.  pontja alapján jóváhagyja a  Kvtv. 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet,  
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 22. A  terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások 
alcím legfeljebb 3 950 000 000 forint összeggel történő túllépését.

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozata
címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi tartaléka előirányzatból, 
fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során 
alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint kormányhatározat módosításáról

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

biztosított jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2021.  évi központi költségvetéséről szóló 2020.  évi 
Xc.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű 
előirányzatok címnek az 1. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások jogcímcsoporttal és 
azon belül az 1. Tőkeemelések jogcímmel történő kiegészítését;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

b) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 127 218 649 584 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 
1.  Központi tartalékok alcím, 1.  Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport (a  továbbiakban: 
GÚP előirányzat) terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

c) a Kvtv. 17.  §-a, valamint 4.  melléklet 7.  pontja alapján jóváhagyja a  GÚP előirányzatnak a  b)  alpont szerinti 
átcsoportosítás alapján az  eredeti előirányzaton felül – az  eddig jóváhagyott összegen túl  további  – 
127 218 649 584 forinttal történő túlteljesülését;
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d) az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 4 835 730 301 forint 
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési 
kötelezettséggel a  Kvtv. 1.  melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű 
előirányzatok  cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport 
terhére, a 2. melléklet szerint;

 Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: belügyminiszter 

emberi erőforrások minisztere 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
a miniszterelnök általános helyettese 
a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: 2022. február 28.
e) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 5 535 099 396 forint egyszeri átcsoportosítását 

rendeli el, a 3. melléklet szerint;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 

innovációért és technológiáért felelős miniszter 
külgazdasági és külügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere 
a miniszterelnök általános helyettese 
az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat elnöke

Határidő: azonnal
f ) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében és a  Kvtv. 4.  § (4)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

509  515  500  forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és 
Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 2. Járvány elleni védekezési alap  cím, 1. Járvány Elleni Védekezés 
Központi Tartaléka alcím terhére, a 4. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

g) egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a  Központi 
Maradványelszámolási Alapból, a  Gazdaságvédelmi programok, a  Járvány Elleni Védekezés Központi 
Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról 
szóló 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri jellegű előirányzat-átcsoportosítás 
összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása  cím javára átcsoportosított 
64 000 000 forintból legfeljebb 2 500 000 forint a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása  címen a  K3. Dologi kiadások előirányzaton kerüljön felhasználásra és 
elszámolásra.

 2. A központi költségvetést érintő  címrendi módosításról, a  Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a  Központi 
Maradványelszámolási Alapból, a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek 
közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról 
szóló 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat 1.  pont e)  alpontjában a  „2021.  december 31.” szövegrész helyébe 
a „2021. december 31., a Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása előirányzat javára átcsoportosított 
400 000 000 forint tekintetében 2022. október 31.” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda 
XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

forintban

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

385540 14 Építésügyi, településügyi és területrendezési feladatok
K3 Dologi kiadások 385 910
K5 Egyéb működési célú kiadások 625 814 090
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 146 000 000

348617 57

K3 Dologi kiadások 500 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000 000 000

XIV. Belügyminisztérium
003737 5 Büntetés-végrehajtás

K6 Beruházások 862 000 000
K7 Felújítások 1 073 100 000

XV. Pénzügyminisztérium
26 Központi kezelésű előirányzatok

1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
355851 1 Tőkeemelések

K6 Beruházások 100 000 000 000
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
67 Felsőoktatási feladatok

386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 2 687 400 000

302891 2 Felsőoktatás speciális feladatai
K5 Egyéb működési célú kiadások 5 590 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
016357 4 Egyéb kulturális intézmények

K1 Személyi juttatások 346 320 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 53 680 000

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei

K6 Beruházások 599 274 584

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása 
gazdasági társaságok részére



M
A
G
Y
A
R
	K

Ö
Z
L
Ö
N
Y
	•	2021.	évi	151.	szám

 
6991

218672 11 Közgyűjtemények
K1 Személyi juttatások 2 440 359 520
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 378 140 480
K3 Dologi kiadások 1 212 130 000
K6 Beruházások 602 070 000
K7 Felújítások 347 700 000

218605 12 Művészeti intézmények
K1 Személyi juttatások 398 701 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 61 299 000
K3 Dologi kiadások 35 000 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

386462 5 Közgyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok
K5 Egyéb működési célú kiadások 200 000 000

295268 7 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 600 300 000

13 Művészeti tevékenységek
386473 1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 569 000 000
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda 

21 Központi kezelésű előirányzatok
2 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

388940 1 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése
K6 Beruházások 5 548 600 000

XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia
1 MMA Titkársága

303224 1 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok
K1 Személyi juttatások 21 213 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 287 000

4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
386517 2 Művészeti programok és gazdasági társaságok kulturális feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 80 000 000
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

375340 3 A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
K6 Beruházások 450 000 000

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
1 Központi kezelésű előirányzatok

1 Központi tartalékok
385484 1 Gazdaság-újraindítási programok

K5 Egyéb működési célú kiadások -127 218 649 584
4 Az állami vagyongazdálkodás gazdaság-újraindítási központi kezelésű előirányzatai

330017 2 A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 536 000 000

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
K3 Dologi kiadások 375 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 750 000 000

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

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

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

385540 14 Építésügyi, településügyi és területrendezési feladatok 772 200 000

348617 57 1 000 500 000

XIV. Belügyminisztérium
003737 5 Büntetés-végrehajtás 1 935 100 000

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

67 Felsőoktatási feladatok
386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 2 687 400 000
302891 2 Felsőoktatás speciális feladatai 5 590 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
016357 4 Egyéb kulturális intézmények 400 000 000

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 599 274 584
218672 11 Közgyűjtemények 4 980 400 000
218605 12 Művészeti intézmények 495 000 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

386462 5 Közgyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok 200 000 000
295268 7 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása 600 300 000

13 Művészeti tevékenységek
386473 1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása 569 000 000

XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia
1 MMA Titkársága

303224 1 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok 24 500 000
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok

386517 2 Művészeti programok és gazdasági társaságok kulturális feladatainak támogatása 80 000 000
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 750 375 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n. év II. n. év III. n. év IV. n. év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 127 218 649 584 127 218 649 584

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

Magyar Államkincstár  1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása 
gazdasági társaságok részére

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma
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2. melléklet az 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozathoz

XIV. Belügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda 
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai 
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
LXV. Bethlen Gábor Alap

forintban

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

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

hatása
XIV. Belügyminisztérium

001580 7 Rendőrség
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 16 076 903

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

23 Sporttevékenység támogatása
386395 4 Versenysport és szakmai feladatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 250 000 000
386439 30 Kiemelt sportegyesületek támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 540 050 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 106 645 000

343451 48 Kincstári díj
K3 Dologi kiadások 448 348

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda 
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
387917 27 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100 000 000
21 Központi kezelésű előirányzatok

2 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
388940 1 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése

K6 Beruházások 2 500 000 000
391239 2 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 182 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 118 000 000

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
21 Központi kezelésű előirányzatok

4 Központi tartalékok
297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -4 835 730 301
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

42 Alapok támogatása
263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 713 356 500
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások

3 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
278434 9 Egyéb vagyonkezelési kiadások

K3 Dologi kiadások 200 000 000

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 
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XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
K3 Dologi kiadások 54 550
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 109 099 000

LXV. Bethlen Gábor Alap
263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 713 000 000
379839 5 Működtetési célú kifizetések

K3 Dologi kiadások 356 500

forintban

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

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

hatása
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 356 500
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 713 000 000

forintban

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

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

hatása
XIV. Belügyminisztérium

001580 7 Rendőrség 16 076 903
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása

386395 4 Versenysport és szakmai feladatok támogatása 250 000 000
386439 30 Kiemelt sportegyesületek támogatása 646 695 000
343451 48 Kincstári díj 448 348

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda 
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
387917 27 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása 100 000 000

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 109 153 550

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 4 835 730 301 4 835 730 301

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

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

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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3. melléklet az 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

forintban

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 2 Fejezeti általános tartalék

K5 Egyéb működési célú kiadások -15 563 596
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
302691 32 Közlekedési ágazati programok

K3 Dologi kiadások 1 920 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 3 735 080 000
K8 Egyéb felhalmozási kiadások 105 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

22 Egészségügyi ágazati előirányzatok
386706 1 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok

K1 Személyi juttatások 554 000 000
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 85 870 000
K3 Dologi kiadások 140 530 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 530 000 000

368628 28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok
K1 Személyi juttatások -594 530 000
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -85 870 000
K3 Dologi kiadások -630 000 000

XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat
380539 2

K1 Személyi juttatások 26 360 000
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 775 800
K3 Dologi kiadások 96 000 000
K6 Beruházások 41 000 000

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
376273 1 Magyar Falu Program

K5 Egyéb működési célú kiadások -200 000 000
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 215 563 596
6 Gazdasági újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok

338306 3 Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer
K8 Egyéb felhalmozási kiadások -3 842 000 000

7 Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
386162 2 Regionális határon túli és egyéb nemzetközi fejlesztési és kutatási programok

K5 Egyéb működési célú kiadások -167 135 800

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

ELKH Kutatóközpontok, kutatóintézetek
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forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

forintban
Államház-

tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 2 Fejezeti általános tartalék -15 563 596

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

302691 32 Közlekedési ágazati programok 3 842 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 
22 Egészségügyi ágazati előirányzatok

386706 1 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 1 310 400 000
368628 28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok -1 310 400 000

XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat
380539 2 167 135 800

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
376273 1 Magyar Falu Program -200 000 000
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 215 563 596

6 Gazdasági újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok
338306 3 Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer -3 842 000 000

7 Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
386162 2 Regionális határon túli és egyéb nemzetközi fejlesztési és kutatási programok -167 135 800

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 5 535 099 396 5 535 099 396

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

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

ELKH Kutatóközpontok, kutatóintézetek



M
A
G
Y
A
R
	K

Ö
Z
L
Ö
N
Y
	•	2021.	évi	151.	szám

 
6997

4. melléklet az 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

forintban

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

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

002950 16 Nemzeti Népegészségügyi Központ
K1 Személyi juttatások 17 119 245
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 567 887
K3 Dologi kiadások 489 828 368

LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap
2 Járvány elleni védekezési alap

271734 1 Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
K5 Egyéb működési célú kiadások -509 515 500

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

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

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

002950 16 Nemzeti Népegészségügyi Központ 509 515 500

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 509 515 500 509 515 500

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

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

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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A Kormány 1570/2021. (VIII. 9.) Korm. határozata
az EFOP-2.4.1-16-2017-00033 azonosító számú, „Esélyt Mindenkinek… avagy biztos alapokon Újvárfalván” 
című projekt támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. 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 jogkörében eljárva 
egyetért az EFOP-2.4.1-16-2017-00033 azonosító számú, „Esélyt Mindenkinek… avagy biztos alapokon Újvárfalván” 
című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának 1. melléklet szerinti növelésével;

 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a  projekt támogatási szerződésének 1.  melléklet 
szerinti módosításáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. augusztus 31.

 3. egyetért azzal, hogy a projekt esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat E:2 mezőjében meghatározott, összesen 
legfeljebb 35  220  088 forint összegű, az  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 [a továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a központi 
költségvetés XIX. Uniós fejlesztések fejezet Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) 
hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön finanszírozásra.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1570/2021. (VIII. 9.) Korm. határozathoz

A B c D E F G

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Projekt hatályos 

támogatási szerződés 

szerinti támogatási 

összege

(forint)

Az 549/2013. (XII. 30.) 

Korm. rendelet 6. § 

(1) bekezdés b) pontja 

alapján az EFOP hazai 

társfinanszírozása terhére 

finanszírozandó összeg 

legfeljebb

(forint)

Projekt megnövelt 

támogatása 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
EFOP-2.4.1-16-

2017-00033

„Esélyt Mindenkinek…
avagy biztos alapokon 

Újvárfalván”

Újvárfalva Község 
Önkormányzata

199 750 000 35 220 088 234 970 088

A projekt keretében 7 db szociális 
bérlakás helyszínéül szolgáló ingatlan 
építése, valamint felújítása, illetve 
csillag szolgáltatóház és csillag 
szolgáltatópont kialakítása  
történik meg.
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A Kormány 1571/2021. (VIII. 9.) Korm. határozata
az EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, „A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő 
tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés” című projekt támogatásának 
növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének 
megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
a) 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 foglalt 
feladatkörében eljárva egyetért az EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, „A köznevelés tartalmi 
szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés” című projekt 
(a továbbiakban: projekt) támogatásának 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 keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 3–5. §-át nem kell alkalmazni,

c) egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. augusztus 31.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) 

Korm. határozat [a továbbiakban: 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat]
a) 1. melléklete a 2. melléklet,
b) 2. melléklete a 3. melléklet
szerint módosul.

 4. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet
a) 1.  pontjában foglalt táblázat c:31c mezőjében a „35,76 (ebből VEKOP: 7,45; ebből indikatív önerő: 9,54)” 

szövegrész helyébe a „35,42 (ebből VEKOP: 7,45; ebből indikatív önerő: 9,20)” szöveg,
b) 3. pontjában foglalt táblázat

ba) c:6 mezőjében a „12,90” szövegrész helyébe a „12,12” szöveg,
bb) c:10 mezőjében a  „4,97 (ebből VEKOP: 1,32; ebből indikatív önerő: 0,18)” szövegrész helyébe 

a „6,08 (ebből VEKOP: 1,31; indikatív önerő: 0,52)” szöveg
lép.

 5. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a) D:48 mezőjében a „12,90” szövegrész helyébe a „12,12” szöveg,
b) D:51 mezőjében a „4,79 (ebből VEKOP: 1,32)” szövegrész helyébe az „5,56 (ebből VEKOP: 1,31)” szöveg,
c) E:51 mezőjében a „0,18” szövegrész helyébe a „0,52” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1571/2021. (VIII. 9.) Korm. határozathoz

A B c D E F G

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése
Kedvezményezett 

neve

Hatályos támogatás

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(forint)

Megnövelt támogatás 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
EFOP-3.2.2-VEKOP-15- 

2016-00001

A köznevelés tartalmi 
szabályozóinak 

megfelelő tankönyvek, 
taneszközök 

fejlesztése és digitális 
tartalomfejlesztés

Oktatási Hivatal 4 957 598 215 1 117 394 574 6 074 992 789

A kiemelt projekt célja a köznevelés tartalmi 
szabályozóinak megfelelő tankönyvek, 
taneszközök fejlesztésének folytatása, és  
a hiányos ellátottságú műveltségterületek, 
tantárgyak, évfolyamok esetén tankönyvek 
fejlesztése, digitális tartalomfejlesztés 
megvalósítása, valamint a Nemzeti Köznevelési 
Portál tartalmi fejlesztése.

2. melléklet az 1571/2021. (VIII. 9.) Korm. határozathoz

 1. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 38h. sorral egészül ki:

[A b C d E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)
Felhívás meghirdetésének módja Felhívás meghirdetésének tervezett ideje]

38h. EFOP-1.8.23-21
Az alapellátáshoz kapcsolódó egységes ügyeleti rendszer 

bevezetése Hajdú-Bihar megyében (pilot)
1,10 kiemelt 2021. II. félév

 2. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklete a következő 6. és 7. ponttal egészül ki:

„6. A covid–19-világjárvány okozta válsághelyzet kezelésére szolgáló egészségügyi intézkedések (ERFA) című 6. prioritás

A B c D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege 

(Mrd Ft)
Felhívás meghirdetésének módja Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2. EFOP-6.1.1-21 A covid-oltóanyag költsége 56,36 kiemelt 2021. II. félév
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7. A covid–19-világjárvány okozta válsághelyzet kezelésére szolgáló intézkedések (ESZA) című 7. prioritás

  A B c D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege 

(Mrd Ft)
Felhívás meghirdetésének módja Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2. EFOP-7.1.1-21 coviddal kapcsolatos személyi költségek 31,31 kiemelt 2021. II. félév
”

3. melléklet az 1571/2021. (VIII. 9.) Korm. határozathoz

 1. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 21d. sorral egészül ki:

[A b C d E F g

1.
Felhívás

azonosító jele
projekt megnevezése támogatást igénylő neve

projekt indikatív 

támogatási kerete 

(Mrd Ft)

Magyarország központi 

költségvetéséből megtérítendő 

indikatív önerő (Mrd Ft)

projekt 

benyújtásának 

várható ideje

szakmai elvárások]

21d. EFOP-1.8.23-21

Az alapellátáshoz 
kapcsolódó egységes 

ügyeleti rendszer 
bevezetése Hajdú-Bihar 

megyében (pilot)

Országos 
Mentőszolgálat

1,10 – 2021. II. félév

Az intézkedés keretében a pilotprojekt 
megvalósításához kapcsolódó ügyeleti ellátást 
végzők személyi jellegű költségei, a pilotprojekt 
üzemeltetési költsége, illetve a működéshez 
szükséges eszközök beszerzése támogatható.

 2. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 67–71. sorral egészül ki:

[A b C d E F g

1.
Felhívás

azonosító jele
projekt megnevezése támogatást igénylő neve

projekt indikatív 

támogatási kerete 

(Mrd Ft)

Magyarország központi 

költségvetéséből megtérítendő 

indikatív önerő (Mrd Ft)

projekt 

benyújtásának 

várható ideje

szakmai elvárások]

67. EFOP-6.1.1-21
A covid-oltóanyag 

költsége

Nemzeti 
Népegészségügyi 

Központ
56,36 – 2021. II. félév

A projekt keretében az Európai Unióban 
engedélyezett, az uniós beszerzés részeként 
beszerzett oltóanyag költsége számolható el.

68. EFOP-7.1.1-21
coviddal kapcsolatos 

személyi költségek
Országos Kórházi 

Főigazgatóság

29,39  
(tartalmazza  

a Járványkórház 
költségét is)

– 2021. II. félév

Az intézkedés keretében a Kiskunhalasi 
Járványkórházban és az Országos Kórházi 
Főigazgatóságon a covid–19-világjárvány elleni 
veszélyhelyzet során többletfeladatot ellátó 
munkatársak bérköltsége számolható el.
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69. EFOP-7.1.1-21
coviddal kapcsolatos 

személyi költségek
Országos 

Mentőszolgálat
1,55 – 2021. II. félév

Az intézkedés keretében az OMSZ-nél  
a covid–19-világjárvány elleni veszélyhelyzet 
során többletfeladatot ellátó munkatársak 
bérköltsége számolható el.

70. EFOP-7.1.1-21
coviddal kapcsolatos 

személyi költségek
Országos Vérellátó 

Szolgálat
0,10 – 2021. II. félév

Az intézkedés keretében az OVSZ-nél  
a covid–19-világjárvány elleni veszélyhelyzet 
során többletfeladatot ellátó munkatársak 
bérköltsége számolható el.

71. EFOP-7.1.1-21
coviddal kapcsolatos 

személyi költségek

Nemzeti 
Népegészségügyi 

Központ
0,27 – 2021. II. félév

Az intézkedés keretében a Nemzeti 
Népegészségügyi Központban a covid–19-
világjárvány elleni veszélyhelyzet során 
többletfeladatot ellátó munkatársak bérköltsége 
számolható el.
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A Kormány 1572/2021. (VIII. 9.) Korm. határozata
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott EFOP-2.2.2-17-2017-00021 
azonosító számú, „Intézményi férőhely kiváltás – Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Polgárdi, 
Somlyói u. 2/a telephely” című projekt támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. 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 jogkörében eljárva 
egyetért az  EFOP-2.2.2-17-2017-00021 azonosító számú, „Intézményi férőhely kiváltás – Fejér Megyei Integrált 
Szociális Intézmény Polgárdi, Somlyói u. 2/a telephely” című projekt (a  továbbiakban: Projekt) támogatásának 
növelésével, az 1. melléklet szerint;

 2. az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet] 6/A. §-a alapján úgy határoz, hogy 
a Projekt keretemelése és annak végrehajtása során a 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 5. §-át nem kell alkalmazni;

 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a  Projekt támogatási szerződésének 1.  melléklet 
szerinti módosításáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. augusztus 31.

 4. egyetért azzal, hogy a  Projekt esetén az  1.  mellékletben foglalt táblázat F:3  mezőjében meghatározott, 
998  687  556  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 
[a  továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 6.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján – az  Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Operatív Program (a  továbbiakban: EFOP) hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön 
finanszírozásra.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1572/2021. (VIII. 9.) Korm. határozathoz

A B c D E F G H

 1.

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Projekt hatályos 

támogatási 

szerződés szerinti 

támogatási összege 

(forint)

Többlettámogatás 

Projekt megnövelt 

összköltsége 

(forint)

Projekt rövid bemutatása
2.

EFOP-2.2.2-17 

felhívás keretében 

finanszírozandó 

összeg 

(forint)

Az 549/2013.  

(XII. 30.) 

Korm. rendelet 

6. § (1) bekezdés 

b) pontja 

alapján az EFOP 

előirányzat hazai 

társfinanszírozása 

terhére 

finanszírozandó 

összeg 

(forint)

3.
EFOP-2.2.2-17-

2017-00021

Intézményi férőhely 
kiváltás – Fejér 

Megyei Integrált 
Szociális Intézmény 

Polgárdi,  
Somlyói u. 2/a 

telephely

Szociális és 
Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság
1 039 467 073 400 532 927 998 687 556 2 438 687 556

A projekt célja a Fejér Megyei Integrált  
Szociális Intézmény 120 férőhelyének kiváltása 
10 db támogatott lakhatást biztosító ingatlan 
építésével és 1 szolgáltatóközpont felújításával.
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A Kormány 1573/2021. (VIII. 9.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark további 
fejlesztéséhez és bővítéséhez szükséges forrás biztosításáról

A Kormány – figyelemmel a Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat (a  továbbiakban: 
Korm. határozat) 3. pont b) alpontjában foglaltakra –
 1. egyetért a  Modern Városok Program keretében a  veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark további 

fejlesztésével és bővítésével (a továbbiakban: Beruházás);
 2. egyetért azzal, hogy a Beruházást Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Kittenberger Kálmán” Növény és 

Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) bevonásával 
valósítsa meg, 5 000 000 000 forint központi költségvetési támogatással, az alábbi ütemezés szerint:
a) a 2021. évben 802 070 444 forint,
b) a 2022. évben 2 470 382 090 forint,
c) a 2023. évben 1 727 547 466 forint;

 3. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti támogatás a Korm. határozat 1. pont a) alpontja szerinti, a Modern Városok 
Program keretében meghatározott, „új iparterületek kialakítása és bővítése” indikatív költségkeretének terhére 
kerüljön biztosításra;

 4. az államháztartásról szóló 2011. évi cXcV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, az  1.  pontban meghatározott célra 802 070 444 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi Xc. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaság újraindítását szolgáló 
miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére, 
a  Kvtv.  1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 8. Gazdaság 
újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 4. Kulturális beruházások és 
fejlesztések támogatása jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere és a  Miniszterelnökséget vezető miniszter 

bevonásával gondoskodjon a Beruházás megvalósításhoz
a) a 2022. évben 2 470 382 090 forint, valamint
b) a 2023. évben 1 727 547 466 forint
rendelkezésre állásáról az adott évi központi költségvetés Modern Városok Program előirányzatán;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: az a) alpont tekintetében a költségvetés végrehajtása során 
a b) alpont tekintetében a 2023. évi központi költségvetés tervezése során

 6. az Áht. 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi az emberi erőforrások minisztere 
számára, hogy a Beruházás megvalósítása érdekében
a) a 2022. évi központi költségvetés XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet terhére legfeljebb 2 470 382 090 forint 

összeg,
b) a 2023. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet terhére legfeljebb 1 727 547 466 forint összeg
mértékéig éven túli kötelezettséget vállaljon;

 7. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a  Beruházás megvalósítása érdekében a Társaság 
részére legfeljebb 5 000 000 000 forint összegben támogatói okirat kibocsátásáról és a költségvetési támogatásnak 
az 1. pontban meghatározott ütemek szerint a Társaság részére támogatási előlegként történő folyósításáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a támogatói okirat kiadása tekintetében a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
 a 2021. évi költségvetési támogatás folyósítása tekintetében a támogatói okirat hatálybalépését 

követő 30 napon belül
 a 2022. évi és a  2023. évi költségvetési támogatás folyósítása tekintetében a  forrás 

rendelkezésre állását követő 30 napon belül
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 8. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Beruházás tekintetében a  Beruházást finanszírozó támogatás 
nyújtása során gondoskodjon arról, hogy a  Társaság kötelezettséget vállaljon az  állami beruházások központi 
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 3. pontjában foglaltak teljesítésére.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a támogatói okirat kiadásakor

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1573/2021. (VIII. 9.) Korm. határozathoz

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

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

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

hatása
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

358951 2 Modern Városok Program
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -802 070 444

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

8 Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok
386484 4 Kulturális beruházások és fejlesztések támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 802 070 444
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

forintban
Államháztartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

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

forintban
Államháztartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
358951 2 Modern Városok Program -802 070 444

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

8 Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok
386484 4 Kulturális beruházások és fejlesztések támogatása 802 070 444

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítményarányos   

Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 802 070 444 802 070 444          

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

1 példány

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

 Államháztartási 
egyedi 

azonosító
K I A D Á S O K 



A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.


	A Kormány 476/2021. (VIII. 9.) Korm. rendelete
	az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, 
valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 
314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 477/2021. (VIII. 9.) Korm. rendelete
	az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere megszüntetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

	A belügyminiszter 26/2021. (VIII. 9.) BM rendelete
	az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankjáról, valamint rendfokozati vizsgájáról

	A belügyminiszter 27/2021. (VIII. 9.) BM rendelete
	a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazandó egészségügyi szakdolgozói pótlékról

	A köztársasági elnök 410/2021. (VIII. 9.) KE határozata
	kitüntetés adományozásáról

	A köztársasági elnök 411/2021. (VIII. 9.) KE határozata
	rektori megbízás alóli felmentésről

	A köztársasági elnök 412/2021. (VIII. 9.) KE határozata
	állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

	A köztársasági elnök 413/2021. (VIII. 9.) KE határozata
	állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

	A Kormány 1566/2021. (VIII. 9.) Korm. határozata
	az ENSZ Emberi Jogi Tanács Egyetemes Időszakos Felülvizsgálati Eljárása (UPR) keretében 
a UPR Munkacsoport részére benyújtandó 3. magyar nemzeti jelentés jóváhagyásáról

	A Kormány 1567/2021. (VIII. 9.) Korm. határozata
	az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere megszüntetéséről

	A Kormány 1568/2021. (VIII. 9.) Korm. határozata
	a terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

	A Kormány 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozata
	címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsop

	A Kormány 1570/2021. (VIII. 9.) Korm. határozata
	az EFOP-2.4.1-16-2017-00033 azonosító számú, „Esélyt Mindenkinek… avagy biztos alapokon Újvárfalván” című projekt támogatásának növeléséről

	A Kormány 1571/2021. (VIII. 9.) Korm. határozata
	az EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, „A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés” című projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operat

	A Kormány 1572/2021. (VIII. 9.) Korm. határozata
	az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott EFOP-2.2.2-17-2017-00021 azonosító számú, „Intézményi férőhely kiváltás – Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Polgárdi, Somlyói u. 2/a telephely” című projekt támogatásának n

	A Kormány 1573/2021. (VIII. 9.) Korm. határozata
	a Modern Városok Program keretében a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark további fejlesztéséhez és bővítéséhez szükséges forrás biztosításáról
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