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Az EGT és Norvég Alapok 2014-2021-es időszakára 

vonatkozó terminológia 

 

Az Alapok rövid leírása 

Az EGT Alap és a Norvég Alap Norvégia, Izland és Liechtenstein, mint donor országok által létrehozott 

finanszírozási mechanizmus. A donor országok az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagjai, azonban 

nem tagjai az Európai Uniónak. Ennek következtében nem járulnak hozzá pénzügyileg az EU közös 

politikáihoz, viszont az Európai Gazdasági Térség országai közti különbségek kiegyenlítését a 

szolidaritás jegyében e külön támogatási alapokkal segítik. Az EGT és Norvég Alap átfogó céljai a 

gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, valamint a kétoldalú kapcsolatok erősítése a 

donor országok és a kedvezményezett országok között. A Norvég Alap kedvezményezett országai az 

EU-hoz 2004 óta csatlakozott 13 tagállam, köztük Magyarország. Az EGT Alap keretében e 13 

országon kívül továbbá támogatásban részesül Görögország és Portugália is. Jelen program a Norvég 

Alap keretében valósul meg. 

 

Intézményrendszer 

Hazai intézmények 

1. Nemzeti Kapcsolattartó (NK) 

Miniszterelnökség, Fejlesztéspolitikai Szolgáltatásokért Felelős Helyettes Államtitkárság, 

Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztály 

Feladatai: Teljes körű felelősség a programok szabályszerű, és az Együttműködési 

Megállapodásokban foglalt céloknak megfelelő végrehajtásáért, program végrehajtás nyomon 

követése, Operatív Bizottság felállítása, a támogatások felhasználásához szükséges intézményi, 

pénzügyi és eljárási szabályok kialakítása, jelentéstétel a donor országok felé. 

2. Program Operátor (PO) 

Miniszterelnökség 

Feladatai: A PO felel a program szakmai tervezéséért és végrehajtásáért. 

3. Program partner 

Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) 

Feladatai: A program előkészítésében és végrehajtásában aktívan közreműködik, és ahhoz 

hatékonyan hozzájárul. 

4. Végrehajtó Ügynökség (VÜ)1 

Feladata: Válaszadás a pályázók és projektgazdák kérdéseire, pályázatkezelő informatikai rendszer 

kialakítása, fenntartása, a pályázatok befogadása, projekt előrehaladási jelentések befogadása és 

                                                           
1
 A hazai fejlesztéspolitikában ismert „közreműködő szervezet” funkcióját tölti be. 



 

2 
 

formai ellenőrzése, kifizetési kérelmek befogadása és ellenőrzése, támogatás utalásának 

előkészítése, helyszíni ellenőrzések lefolytatása. 

5. Ellenőrzési Hatóság (EH) 

Európai Uniós Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) 

Feladatai: Az Alapok végrehajtásának ellenőrzése, ellenőrzési stratégia kidolgozása, rendszer-, 

program- és projektszintű ellenőrzések lefolytatása, jelentéstétel a donor országok felé. 

6. Igazoló Hatóság (IgH) 

Magyar Államkincstár 

Feladatai: Támogatás igénylések benyújtása a donor országok felé, adatszolgáltatás az Alapok 

pénzügyi lebonyolításáról, a pénzügyi, elszámolási folyamatok megfelelőségének ellenőrzése. 

7. Együttműködési Bizottság (EB) 

Feladata: A program előkészítését és végrehajtását támogató tanácsadó testület, amelybe tagot 
delegál a PO, a Donor Program Partner(ek), továbbá az Együttműködési Megállapodásban 
meghatározott, vagy a PO által felkért további szervezetek. 

 

Donor intézmények 

1. Norwegian Ministry of Foreign Affairs (NMFA) - Norvég Külügyminisztérium 

Magyarországi képviseletét a Budapesti Norvég Királyi Nagykövetség látja el. 

2. Finanszírozási Mechanizmus Iroda (FMI) - Brüsszel 

Feladata: Az FMI a finanszírozási mechanizmusok operatív végrehajtásában a donor országokat 

támogató, a kedvezményezett országok felé elsődleges kapcsolattartóként működő szervezet. 

3. Donor Program Partnerek (DPPk) 

Innovation Norway 

Feladatai: A norvég kormányzat legfontosabb intézménye, melynek célja a norvég vállalkozások és 
ipar innovációja és fejlesztésének elősegítése. A program előkészítésében, illetve végrehajtásában 
tanácsadói szerepet tölt be. 

 

Alapdokumentumok 

 Agreement between the Kingdom of Norway and the European Union on the Norwegian 

Financial Mechanism 2014-2021 - A Norvég Királyság és az Európai Unió között létrejött, a 

Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakáról szóló Megállapodás 

 

 Regulation on the implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 - 

Szabályzat az Európai Gazdasági Térség (EGT) Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es 

időszakának végrehajtásáról 

A fent említett Megállapodásra vonatkozóan a végrehajtásra vonatkozó szabályzatokat tartalmazza. 
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 Memorandum of Understanding (MoU) - Együttműködési Megállapodás (6/2021 (I. 14.) 

Korm. rendelet) 

A hatékonyság és a célzott végrehajtás biztosítása érdekében Norvégia, mint donor állam 

Együttműködési Megállapodást kötött az egyes kedvezményezett országokkal. Az Együttműködési 

Megállapodás fekteti le az együttműködés keretrendszerét. Magyarországgal 2020. december 21-én 

történt meg az MoU aláírása. 

 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég 

Finanszírozási Mechanizmus 2014-2021-es időszakának végrehajtási rendjéről 

 

 Programme Agreement (PA) - Program megállapodás 

A donorok és a Nemzeti Kapcsolattartó közötti megállapodás, amely szabályozza az adott program 

megvalósítását. 

 Támogatási szerződés 

A PO és a Projektgazda (a támogatást pályázati úton elnyerő szervezet) közötti megállapodás, amely 

szabályozza az adott projekt végrehajtását. 

A programfejlesztés fázisai és dokumentumai 

 

 

Discussion 
Paper 

•A stakeholder konzultáció 
alapdokumentuma 

•A program első koncepciója megvitatásra 

Concept Note 

•Stakeholder konzultáció eredményei 

•Program szakmai koncepciója 

 

Program 
Megállapodás 

•NK és a donorok között 

•Programvégrehajtás alapdokumentuma 

Program 
Végrehajtási 

Megállapodás 

•NK, PO és a VÜ között 

•Programvégrehajtás hazai keretrendszere, mely 
alapján a pályázati kiírás történik 


