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Az a kötet, amelyet Ön most a kezében tart, egy konfe-
rencia apropóján született. 2013. november 29-én a Ká-
roli Gáspár Református Egyetem és a HÉTFA Kutatóinté-
zet konferenciát szervezett Építkezés és lelki épülés címen, 
amelyen a 20142020-as támogatási időszak református 
egyházhoz kötődő fejlesztési elképzeléseit, lehetőségeit 
vitatták meg a résztvevők: jellemzően az egyházhoz kö-
tődő intézmények, civil szervezetek, vállalkozások képvi-
selői és a konferencián megjelent kormányzati előadók. 
E konferencia tapasztalatai megmutatták, hogy a fejlesz-
téspolitikában a kormányzati nyelvben használt fogal-
mak és a fejlesztők elgondolásai a fejlesztések mögötti 
folyamatokról mekkora távolságra van egymástól. E kon-
ferencia nyomán vetődött fel a szervezőkben, hogy szük-
ség lenne egy olyan könyvre, amely közérthetően, de át-
fogó jelleggel bemutatja a fejlesztéspolitika működését.

Hétfa Kutatóintézet

KRE_borito_jovahagyott.indd   1 2015. 12. 14.   7:18



A könyv a Hétfa Kutatóintézet, a Károli Gáspár Református Egyetem és a Miniszterelnökség gondozásában jelent meg.

ISBN 978-963-12-3469-5

A kiadásért felelős: a Miniszterelnökség és a Hétfa Kutatóintézet
Fedélterv és layout: Varga Gábor György

Nyomdai munkálatok: Pátria Nyomda
Felelős vezető: Orgován Katalin

Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorsítás, a nyilvános előadás,
a rádió- és televízióadás, online digitális publikálás, valamint a fordítás jogát,
az egyes fejezeteket illetően is.

2016

Hétfa Kutatóintézet

KRE_könyv_all.indd   4 14/12/15   10:58



Európai uniós források
rEndszErE 2014–2020
Gyakorlati útmutató pályázóknak
és pályáztatóknak

Szabó Zsolt, Balás Gábor, Borbás Gabriella, Kiss Gábor,
Piross Antal, Potvorszki Gábor, Szerletics Ákos

KRE_könyv_all.indd   5 14/12/15   10:58



| 6

Az a kötet, amelyet Ön most a kezében tart, egy konferencia apropóján született. 
2013. november 29-én a Károli Gáspár Református Egyetem és a HÉTFA Kutatóintézet 
konferenciát szervezett Építkezés és lelki épülés címmel, amelyen a 2014–2020-as tá-
mogatási időszak református egyházhoz kötődő fejlesztési elképzeléseit, lehetősége-
it vitatták meg a résztvevők: jellemzően az egyházhoz kötődő intézmények, civil szer-
vezetek, vállalkozások képviselői és a konferencián megjelent kormányzati előadók. 
E konferencia tapasztalatai megmutatták, hogy a fejlesztéspolitikában a kormányza-
ti nyelvben használt fogalmak és a fejlesztők elgondolásai a fejlesztések mögötti fo-
lyamatokról mekkora távolságra vannak egymástól. E konferencia nyomán vetődött 
fel a szervezőkben, hogy szükség lenne egy olyan könyvre, amely közérthetően, de 
átfogó jelleggel bemutatja az Európai Uniós támogatási rendszer működését. Ennek 
részeként e kötet:

 – megismerteti a fejlesztéseket tervezőket a 2014 utáni pályázati rendszer működési 
sajátosságaival;

 – a 2007–2013-as és a 2014–2020-as időszak közötti különbségek bemutatásával segít 
összekötni a már meglévő fejlesztési tapasztalatokat az új intézményrendszer műkö-
désének logikájával;

 – a fejlesztők és a támogatók közötti párbeszéd erősítése érdekében segít számukra 
megérteni az intézményrendszer szereplőit korlátozó vagy őket ösztönző szabályo-
kat, elvárásokat; és 

 – nem utolsósorban segíti az eligazodást ezen szakpolitika nyelvi dzsungelében, a fo-
galmak megértését és tisztázását.

A könyv a 2007–2013-as és a 2014–2020-as támogatási időszak bemutatására és össze-
hasonlítására épít. A főbb fejezetek felölelik: 

 – a fejlesztéspolitika uniós és hazai jogszabályi kereteinek
 • bemutatását,
 • fejlődését és 
 • néhány kulcsfogalmának jogi hátterét (NUTS-rendszer, állami támogatások fogal-

ma és korlátai, KKV-k fogalma és speciális szabályai);
 – a kohéziós politika és egyes alapjainak 

 • alapelveit és 
 • célkitűzéseit, 
 • a Magyarország számára elérhető források számítási logikáját;

 – a stratégiai programozás 
 • hátterét és ösztönzési rendszerét (pl. teljesítmény-keretrendszer), valamint 
 • uniós és hazai programokat (beleértve olyan speciális programokat is, mint az Eu-

rópai Területi Együttműködés – ETE – vagy a Svájci Alap, a Norvég Alap és az EGT-
Alap programjai;

 – a projektkiválasztási rendszer bemutatását és 
 – a speciális támogatási formák bemutatását,
 – az alapok hozzájárulási szabályait, beleértve 

 • a fejlesztéspolitika intézményrendszerét,
 • a pénzügyi lebonyolítás rendszerét és 
 • az ellenőrzés rendszerét, 
 • valamint a tagállamokkal szembeni pénzügyi szankciók rendszerét.

ElőSzó
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A könyv készítése során törekedtünk arra is, hogy – ahol speciális szabályozás miatt ez 
fontos lehet – bemutassuk a vidéki térségek pályázói számára releváns Vidékfejlesztési 
Program működését is. Tettük ezt részben azért, mert 2014-től már a vidékfejlesztés is a 
kohéziós politika részét képezi, de még inkább azért, mert könyvünk olvasói között fel-
tehetően számos olyan település pályázóját is üdvözölhetjük majd, akinek számára a Vi-
dékfejlesztési Program lehetőségei fogják a fejlesztések útját megnyitni.

Mint a motivációnkból és a fenti tematikából is kitűnik, nem egy részletes pályáza-
ti kézikönyv elkészítését céloztuk meg, hanem azt szeretnénk, ha könyvünk által a jövő 
fejlesztői otthonosabban mozognának abban a kormányzati rendszerben, amely támo-
gatásával fejlesztési elképzeléseiket megvalósítani szeretnék. Reményeink szerint a kor-
mányzati oldal is hasznosnak találja majd, ha egy, a működési logikáját partnereinek kö-
zérthetően bemutató könyv segíti a támogatók és fejlesztők közötti párbeszédet. Végül 
nem titkolt célunk, hogy ez az összefoglaló jellegű könyv nemcsak a fejlesztéspolitiká-
ban érintettek, hanem az aziránt érdeklődők számára is hasznos ismereteket tartalmaz, 
így egyrészről jó kiindulópont lehet a fejlesztéspolitikával foglalkozó egyetemi kurzusok 
számára, másrészről segítheti a kormányzat és a fejlesztéspolitika iránt érdeklődő széle-
sebb nyilvánosság közötti megértést is.

Most, amikor e könyv kéziratát lezárjuk, kezdődik meg az átállás a 2007–2013-as tá-
mogatási rendszerről a 2014–2020-as támogatási rendszerre. Miközben még több ezer 
projektgazda dolgozik a fejlesztéspolitikai intézményrendszer munkatársaival közösen 
azon, hogy az előző költségvetési ciklus támogatási forrásaiból hátralévő 10%-ot ma-
radéktalanul és hasznosan fel tudja használni, aközben még csak tíz pályázati felhívás 
jelent meg abból a több százból, melyeknek révén a következő évek pályázói a 2014–
2020-as támogatási forrásokból megvalósíthatják fejlesztési elképzeléseiket. Annak el-
lenére, hogy az új rendszer beüzemelése egészen biztosan sok finomhangolást fog igé-
nyelni a magyar kormányzati szakértőktől, és ezeket a változtatásokat a könyv későbbi 
átdolgozásaikor mi is szeretnénk majd beépíteni, a következő években a most leírtak 
mentén kezdődik meg a hazai fejlesztéspolitika új ciklusa.

Azzal a reménnyel adjuk tehát át ezt a könyvet az Ön kezébe, hogy a benne talál-
ható információkat Ön is hasznosnak fogja találni munkája, tanulása, mindennapi tá-
jékozódása szempontjából!

A Szerzők

Budapest, 2015. december 1.
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A könyv, melyet Ön most kezében tart, meg kívánja ismertetni a fejlesztéspolitika nagy 
témáit azokkal, akik eddig e kérdéseket nem vagy csak felületesen ismerték, de emellett 
szeretné, ha az olvasó számára kézikönyvként is kellő támogatást tudna adni.

Ez utóbbi célból adódóan úgy építettük fel a struktúráját, hogy bár a fejezetekben 
tárgyalt témák egymásra épülve együtt mutatják csak meg a fejlesztéspolitika rend-
szerének működési logikáját, de szeretnénk, ha az egyes fejezetek önállóan is meg-
állnák a helyüket és segítenék azoknak is a gyors információszerzést, akik a rendszert 
nagy vonalak ban ismerve munkájuk során valamely résztéma mélyebb ismeretére 
szeretnék csak kézbe venni. 

Ebből adódóan: 

 – minden fejezet elején megtalálható egy összefoglaló, mely az adott fejezetben lévő 
fontosabb megállapításokat tartalmazza és az adott téma iránt csak nagy vonalakban 
érdeklődők számára nyújt információt, de

 – a fejezeteken belül is törekedtünk az adott téma olyan részletekbe menő ismertetésére, 
ami a magyar fejlesztéspolitikai dilemmákban felmerült részletkérdéseket is bemutatja, 
és lábjegyzeteiben további hivatkozások segítik az adott területben elmélyülni vágyók-
nak a további keresést, továbbá

 – az egyes témákat részletesen feldolgozó fejezetek összefoglalóiból készítettünk egy 
rövid áttekintő fejezetet is a könyv elejére, azok számára, akik a nagyobb rendszer-
be helyezve szeretnének utánakeresni az adott pillanatban számukra fontos témára.

A kézikönyv két időszakot tárgyal mélyebben és párhuzamosan, a 2007–2013-as és a 
2014–2020-as időszakot, ami több szempontból is fontos:

 – A fejlődés logikájának ismertetése sokszor könnyebben megérhetővé teszi egyes sza-
bályozási elemek motivációját és működési módját.

 – Fontos azért is, mert megmutatja, hogy a korábbi időszakban megszokott szabályo-
zási elemek mely részei avulnak el és hol kell új megoldásokat megtanulniuk a sze-
replőknek.

 – Végül fontos azért is, mert az előttünk álló 3–5 évben a 2007–2013-as programok el-
számolásának teljes lezárásáig még fontos feladatokat fog adni a régi szabályozás is 
a fejlesztéspolitikában dolgozó szakembereknek és a projektek eredményei fenntar-
tásában dolgozó projektgazdáknak, így a két időszak szabályozása még sok témá-
ban egyszerre lesz jelen életünkben. Ennek megfelelően sok esetben nem múltbeli, 
hanem jelenbeli szabályként fogunk a 2007–2013-as szabályozási elemekre is utalni.

ÚTMUTATó A KÖNyV HASzNálATáHoz
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Végül felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fejlesztéspolitikában dolgozók a bonyolult intéz-
ményrendszer gyors hivatkozása érdekében rengeteg rövidítést használnak, amelyek is-
merete jelentős mértékben megkönnyíti a gyors információcserét, de nehezíti a témá-
val ismerkedők számára az eligazodást a fejlesztéspolitika dzsungelében. A közös nyelv 
kialakítása érdekében fontosnak találtuk, hogy a könyv is használja ezeket a rövidítése-
ket, de egyúttal az ismerkedést megkönnyítendő készítettünk egy rövidítésjegyzéket 
is, amely a fejlesztéspolitika világával ismerkedők számára kezdetben biztosan nagyon 
fontos kapaszkodót fog jelenteni mind a könyv megértésében, mind a téma szakértői-
vel folytatott eszmecserékben.
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| A KohéZióS PolitiKA ÁltAlÁnoS KérdéSei

A kohéziós politika az eU fejlesztési célú támogatásainak nagy részét magában foglaló, je-
lentős részben decentralizált (a tagállamoknak jelentős döntési hatáskört engedő) politika 
összefoglaló neve. Az EU költségvetéséhez hasonlóan hétéves tervezési ciklusonként jelölik 
ki a kohéziós politika fejlesztési irányait, és rendelnek hozzá forrásokat a tagállamok és az Eu-
rópai Bizottság közösen. A kohéziós politika forrásainak egy részét a tagállamok osztják szét 
a végső kedvezményezettek között, másik, kisebbik része központi EU-s programok kereté-
ben jut a kedvezményezettekhez. 

A könyv az Európai Strukturális és Beruházási Alapokkal (ESB) foglalkozik részletesen. 
A 2014–2020-as ciklusban ez öt alapot jelent:

 • Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), 
 • Európai Szociális Alap (ESzA), 
 • Kohéziós Alap (KA), 
 • Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és 
 • Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA).

A kohéziós politika fejlődése története során fokozatos volt. Regionális támogatásokat 
először az 1970-es években, Nagy-Britannia csatlakozása után terveztek, de ekkor még az EU 
költségvetésének csupán néhány százalékát tették ki. A 2000–2006-os ciklusra viszont már 
elérte az EU költségvetésének egyharmadát. A 2014–2020-as időszakban az EU költségveté-
sének csökkenésével párhuzamosan azonban némiképp a fejlesztési célú támogatások vo-
lumene is csökkent az előző időszakhoz képest.

Az EU vidékfejlesztési politikája az Agenda 2000 reformcsomag eredményeként jelent 
meg az EU politikái között, a Közös Agrárpolitika második pilléreként, az akkorra már ha-
gyományosnak mondható agrárgazdasági típusú támogatások kiegészítéseképpen. A vi-
dékfejlesztési politika végrehajtása meglehetősen rövid idő alatt, már a 2007–2013-as idő-
szakra a strukturális alapok működési elveinek megfelelően szerveződött át. Ez azt jelentette, 
hogy bár a vidékfejlesztés működtetése számos területen hasonlóságot mutatott a struktu-
rális alapok működéséhez (pl. a stratégiai programozás, elszámolási kérdések terén), a 2007–
2013-as időszakban átmenetileg még nem számított strukturális/kohéziós alapnak, mert 
nem ugyanazon stratégiai keret alá tartoztak. A 2014–2020-as időszakra ez a sajátos hely-
zet megszűnt, az EMVA a továbbiakban belefoglaltatik a Partnerségi Megállapodásba, ezál-
tal jelen támogatási időszaktól az uniós vidékfejlesztési intézkedések a kohéziós politika ré-
szének minősülnek.

A kohéziós politika jelentős regionális dimenziója miatt a regionális, illetve strukturális 
politika nevet is viseli, a kohéziós politika megnevezés az utóbbi időszakban terjedt el. 

A kohéziós politika legfontosabb területi alapegysége a régió és a tagország. A támoga-
tások területenként eltérő szabályok szerint használhatók fel, ezért meghatározó a kohéziós 
politikában az a nUtS-rendszer, amely statisztikai célú területekre osztja Európát és az or-
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szágokat, és ennek részeként meghatározza a régiókat is, amelyek tehát a regionális politi-
ka alapegységeit jelentik.

A kohéziós politika szabályait közösségi szinten az Európai Unió alapdokumentumai és 
a kohéziós politika rendeletei rögzítik. A források felhasználásának meg kell felelni a vonat-
kozó támogatási alapelveknek és versenyjogi szabályoknak. A kapcsolódó hazai szabályozá-
sok pedig meghatározzák – többek közt – a forráselosztás intézményrendszerét, a kedvez-
ményezettek kiválasztásának módját és szempontjait, valamint a projektek végrehajtásának 
eljárásrendjét. Az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályozás a tagállami forrásból 
nyújtott forrásokra vonatkozóan is meghatároz követelményeket az egységes piacon tör-
ténő verseny torzulásának elkerülése érdekében. A fejlesztéspolitikában fontos kis- és kö-
zépvállalkozások fogalma is az uniós szabályozásból ered, a magyar szabályozás változtatás 
nélkül vette át az uniós KKV-meghatározást.

| A KohéZióS PolitiKA AlAPelvei

A kohéziós politika forrásainak felhasználása során a tagállamoknak be kell tartani a kohéziós 
politika alapelveit. Az alapelvek be nem tartását az Európai Bizottság szélsőséges esetben 
akár a tagállami források mértékének csökkentésével is szankcionálhatja. 

A kohéziós politika forrásait a vonatkozó uniós rendeletekben megnevezett célkitűzések 
elérésére kell fordítani. A 2007–2013-as időszakban három ilyen célkitűzés van: a „Konver-
gencia”, a „Regionális versenyképesség és foglalkoztatás”, valamint az „Európai Területi Együtt-
működés” elnevezésű célkitűzések. A 2014–2020-as időszakra vonatkozóan ez kettőre csök-
ken: „Növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások” és az „Európai Területi 
Együttműködés” elnevezésű célkitűzésekre.

Az egyes alapok alkalmazási köre a célkitűzéseken túl pontosan meg van határozva. A 
rendeletek rögzítik, hogy milyen fejlesztési területek támogathatók a strukturális alapokból.

A kohéziós politika tagállami allokációinak kiszámítása régiónként, a rendeletekben 
meghatározott képlet alapján történik, amely a régiók népességét, a tagállamok gazdasá-
gi fejlettségét, valamint a régiók munkanélküliségi rátáját veszi figyelembe. A tagállami allo-
káció mértékének azonban létezik plafonja, melynél többet akkor sem kaphatnak a tagálla-
mok, ha a képlet szerint jogosultak lennének rá.

| StrAtéGiAi ProGrAmoZÁS

A kohéziós politika forrásait az EU költségvetési ciklusaihoz igazodó, előzetesen kidolgo-
zott, hét évre szóló fejlesztési programok keretében kell felhasználni. A programok terve-
zése – a programozás – a tagállami hatóságok feladata. A kohéziós politika stratégiai terve-
zésének alapja a 2014–2020-as időszakra az egész unió célkitűzéseit meghatározó európa 
2020 stratégia, továbbá a tagállami szint fölött megjelenhetnek még makroregionális stra-
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tégiák is, Magyarország esetén ilyen a duna régió Stratégia. A tagállamok által kidolgozott 
programoknak e stratégiák célkitűzéseihez kell illeszkednie.

Az EU kohéziós politikájának stratégiai tervezéséről szóló iránymutatásokat a 2007–2013-
as időszakra a Közösségi Stratégiai iránymutatások című dokumentumban fektették le. En-
nek helyét a 2014–2020-as időszakban a Közös Stratégiai Keret vette át. 

A tagállami források elosztásának legmagasabb szintű tervezési dokumentuma a 2007–
2013-as időszakban a nemzeti Stratégiai referenciakeret (nSrK), 2014–2020 között pedig 
a Partnerségi megállapodás (Pm), melyeket már a tagállamok maguk készítenek el, és nyúj-
tanak be az Európai Bizottság részére. Ezek a dokumentumok tekintik át az adott tagállam 
fejlesztési szükségleteit, kijelölik a hétéves időszakra nézve a tagállamban felhasználásra ke-
rülő kohéziós források felhasználásának céljait, meghatározzák az egyes fejlesztési területe-
ket lefedő operatív programokat és az azok közti forrásmegosztást.

Az operatív programok (oP) szintén az egész hétéves pénzügyi ciklusra szóló, tagálla-
mok által elkészített és a bizottság által jóváhagyott stratégiai dokumentumok. Az operatív 
programok egy szakpolitikai fejlesztési terület (pl. közlekedésfejlesztés) vagy földrajzi terület 
fejlesztésére irányuló fejlesztési prioritásokat határoznak meg. Ezen prioritásokon belül ke-
rülnek meghirdetésre azok a pályázati felhívások, kijelölésre kiemelt vagy nagy projektek, il-
letve választják ki az egyéb speciális támogatási formákat, amelyeket intézkedéseknek neve-
zünk és amelyek a prioritásban meghatározott cél elérését szolgálják.

A tagállamok számára nem kötelező, de saját hatáskörben meghatározhatnak az operatív 
programok szintje alatti, kiegészítő tervezési dokumentumokat a tervezés és a végrehajtás ösz-
szekapcsolására. A 2007–2013-as időszakban ilyenek voltak az ún. akciótervek, amelyek a két 
éven belül elindítani tervezett pályázati konstrukciókat és kiemelt projekteket tartalmazták.

A forrásfelhasználás eredményességének biztosítása érdekében a bizottság kötelezővé te-
szi a programok előzetes (ex-ante), közbenső (interim vagy on-going) és utólagos (ex-post) 
értékeléseinek elkészítését. Az értékelések vizsgálják a megvalósítás stratégiai célkitűzések-
hez való illeszkedését és a programok végrehajtásának minőségét is.

A hatékony forrásfelhasználást igyekszik elősegíteni az egyes tagállamokban létrehozha-
tó/létrehozandó eredményességitartalék-endszer, melynek lényege, hogy a tagállamok a 
számukra allokált források egy részét a hétéves ciklus végén csak akkor használhatják fel, ha 
előtte a programjaikat megfelelően teljesítették. E rendszer kialakítása a 2007–2013-as idő-
szakban opcionális volt, 2014–2020 közt pedig minden tagállam számára kötelező.

Vannak a kohéziós politikának olyan elemei, melyeket nem a tagállami operatív progra-
mokban terveznek és nem is központi programok. ilyenek az európai területi együttműkö-
dés (ete) célkitűzései, melyek két vagy több állam közös fejlesztési programjai. Ezeknek tí-
pusai a határon átnyúló együttműködések, az előcsatlakozási segítségnyújtási programok, 
az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (ENPi) programjai, valamint további transz-
nacionális és interregionális programok.

A fentieken túlmenően még meg kell említeni azokat az Európai Gazdasági Térség (EGT) 
tagállamai által finanszírozott programokat, melyek ugyan nem részei a kohéziós politiká-
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nak, de szorosan kapcsolódnak ahhoz. Ezek a támogatások a nem EU-tag EGT országoktól és 
Svájctól érkeznek, melyek a kohéziós politika forrásaihoz nem tesznek hozzá, pedig az EGT 
előnyeit élvezik. Ezek az ún. Svájci Alap, norvég Alap és eGt-Alap.

A pontosság kedvéért fontos megemlíteni azt is, hogy az Unió egyik legfontosabb közös-
ségi politikáját, a Közös Agrárpolitikát jelen könyv csak részben tárgyalja.

A KAP 1. pillére – amely az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (EMGA) finan-
szírozott közvetlen jövedelemtámogatásokból, mezőgazdasági termeléshez kötött tá-
mogatásokból, illetve agrárpiaci intervenciós intézkedésekből áll – nem része a kohé-
ziós politikának, ezért jelen kézikönyv csak érintőlegesen foglalkozik ezzel a témával. A 
KAP 2. pillére (vidékfejlesztési támogatások) azonban az EU-s kohéziós politika részé-
nek tekintendő, a finanszírozására szolgáló Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
(EMVA) az ESB-alapok részét képezi.

| SPeciÁliS tÁmoGAtÁSi formÁK

Bár a pályázati felhívások és kiemelt projektek képezik a támogatások odaítélésének gerin-
cét, az európai uniós támogatásokat speciális támogatási formák keretében is fel lehet hasz-
nálni, melyekre eltérő végrehajtási szabályok vonatkoznak. Ezeknek egyik típusát képezik a 
közvetett támogatások (global grant), melyek esetén a tagállam az operatív program egy 
részének végrehajtását közvetítő szervezetre ruházza át. Magyarországon ilyen konstrukció 
eddig nem került alkalmazásra.

A nagyprojektek 50 millió eurót (bizonyos esetekben 75 millió eurót) meghaladó értékű 
projektek, melyeket az Európai Bizottságnak is egyenként jóvá kell hagynia, és a támogatás 
indokoltságát alaposabban alá kell támasztani meghatározott módszertanú elemzésekkel 
(pl. költség–haszon elemzés, környezeti hatáselemzés).

A 2014–2020-as időszak újdonsága a közös cselekvési terv (joint action plan – JAP), 
mely akár több projektet is tartalmazó, nagyobb összegű támogatást nyújtó egyszerűsített 
forma, kizárólag közintézmények mint kedvezményezettek számára. Esetében a költségeket 
nem kell részletesen elszámolni az Európai Bizottság felé, hanem a kifizetés tervezett kime-
netek és eredmények teljesítése alapján arányosan történik meg. A közös cselekvési terve-
ket is egyenként jóvá kell hagynia a bizottságnak.

A pénzügyi eszközök visszatérítendő támogatási konstrukciókat jelentenek. Ezek olyan 
beruházások támogatására alkalmasak, melyek pénzügyi szempontból megtérülnek, azon-
ban mégsem jutnak megfelelő kondíciókkal piaci forrásokhoz. A pénzügyi eszközöknek 
több típusa is létezik, lehetnek kedvezményes kölcsönök, kamattámogatások, kockázatitő-
ke-programok és más kockázatviselési mechanizmusok is.

A technikai segítségnyújtás a kohéziós politika forrásainak azon részét jelenti, melyből a 
támogatási programok végrehajtásának költségeit lehetséges fedezni. Mind a tagállamok, 
mind az Európai Bizottság számára rendelkezésre állnak erre elkülönített források.

KRE_könyv_all.indd   17 14/12/15   10:58



| 18

| AZ AlAPoK hoZZÁJÁrUlÁSÁnAK SZABÁlyAi

Az alapok felhasználási szabályainak egyik elemét képezi a társfinanszírozás. Az Európai Bi-
zottságnak a program elfogadásáról szóló határozata rögzíti a támogatás társfinanszírozási 
arányát és maximális összegét az alapspecifikus szabályoknak megfelelően. Ez az adott ope-
ratív program keretében megvalósuló projektek finanszírozásának azt a részét jelenti, amit 
a tagállamnak kell vállalnia. Magyarország esetében ez kizárólag a közkiadásokra vonatkozik 
(az EU-s szabályozás lehetőséget ad a magánforrások beszámítására is). A társfinanszírozási 
arány tehát az az arány, amellyel nem az európai uniós, hanem a magyar államháztartás já-
rul hozzá a projektgazdáknak adott támogatáshoz. Miként 2007 és 2013 között, úgy a 2014–
2020-as időszakban is ez a társfinanszírozási arány fő szabály szerint 15%. 

Amennyiben a tagállamok az EU pénzügyi segítségére szorulnak, lehetőség van eltérésre az 
eredeti társfinanszírozási aránytól. Az eltérés lehetőségét a gazdasági válság után, 2011-ben 
vezették be az arra rászoruló tagállamok számára, és 2016 végéig biztosan érvényben marad.

A jövedelemtermelő projektekre külön szabályozás vonatkozik. Az uniós források nem 
finanszírozhatják a kedvezményezett profitját (indokolatlan előnyt nem indukálhatnak). Eb-
ből következően minden olyan projekt támogatásánál, amelyik megvalósítása után bevételt 
termel, meg kell vizsgálni, hogy keletkezik-e profit, és azzal csökkenteni kell a támogatható 
összeget. A bevételt nem termelő projekteknél ez a kategória nem releváns.

Az elszámolhatóság kérdése azt jelenti, hogy egy költségelem finanszírozható-e az uniós 
alapokból vagy sem, azaz megtéríti-e a támogató a kedvezményezettnek, illetve az Európai 
Bizottság a tagállamnak. A részletes elszámolhatósági szabályokat nemzeti szinten kell meg-
alkotni. Az EU általános rendelete csupán néhány főbb nem elszámolható költségelemet 
rögzít (pl. visszaigényelhető áFA, bírságok, perköltségek). Az alapspecifikus rendeletek eze-
ket némileg kiegészítik, de a részleteket a tagállamok határozzák meg. 

A költségeket fő szabály szerint számlákkal megegyező bizonyító erejű bizonylatokkal iga-
zolják, ez alól kivételt jelentenek az egyszerűsített elszámolási lehetőségek. A 2014–2020-
as időszakban már az általános rendelet is bevezeti az alábbi három elszámolási formát:

 • átalányalapú egységköltség; 
 • egyösszegű átalány, amennyiben a közpénzből való hozzájárulás nem haladja meg 
a 100 000  eurót; 

 • százalékban meghatározott átalányalapú finanszírozás alkalmazása egy vagy több 
meghatározott költségkategóriára.

Ezeket az elszámolási formákat az alapspecifikus rendeletek részletezik. 
Annak érdekében, hogy a támogatások eredményének fenntarthatósága és eredményes-

sége biztosított legyen, a projektekre adott támogatáshoz fenntartási kötelezettség is kap-
csolódik. A fenntartási időszak kezdete a projekt befejezésének dátuma. A projekt akkor te-
kinthető befejezettnek, ha a projektbe tartozó tevékenységeket ténylegesen elvégezték, a 
kedvezményezettek minden költséget kifizettek és a projekthez nyújtott támogatás teljes 
egészében kifizetésre került. A fenntartási idő fő szabály szerint öt év. Amennyiben a tagál-
lam úgy dönt, KKV-k beruházásai esetében a fenntartási időszak időtartama három év lehet.
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| A feJleSZtéSPolitiKA intéZményrendSZere

A kohéziós politika operatív programjainak végrehajtása és az ehhez szükséges intézmény-
rendszer felállítása a tagállamok feladata. Magyarországon 2012 óta a nemzeti fejlesztési 
Kormánybizottság hozza meg a legfontosabb döntéseket, többek közt az operatív progra-
mok tartalmára vonatkozóan. A végrehajtás központi koordinációs feladatait 2014-től a mi-
niszterelnökséget vezető államtitkár irányítja, az ágazati fejlesztésekért felelős miniszterek 
felelnek a programok szakmai tartalmának kidolgozásáért. 

Az operatív programok irányítását a tagállamokban kijelölt irányító hatóságok látják el, az 
igazolási feladatokat pedig igazoló hatóságok. A tagállamok ezenkívül kijelölhetnek közre-
működő szervezeteket, illetve az EMVA esetében kifizető ügynökséget is az irányítási és iga-
zolási feladatok egy részének ellátására. 2006 és 2013 között a Nemzeti Fejlesztési ügynök-
ség (NFü) volt felelős az irányító Hatóságok működtetéséért, azonban ezek 2014 januárjától 
visszakerültek a minisztériumokhoz. Az igazoló Hatósági feladatokat Magyarországon a Ma-
gyar államkincstár látja el.

Az irányítási és ellenőrzési rendszereket a tagállamoknak kell kidolgozni és benyújtani 
az Európai Bizottságnak a végrehajtási ciklus elején. A monitoring tevékenységek ellátásá-
ra pedig a tagállamoknak fel kell állítani egy monitoring Bizottságot (MB), melynek tagjait 
a tagállam határozza meg.

| A ProJeKtKivÁlASZtÁSi (PÁlyÁZAti) rendSZer

A projektkiválasztás a tagállamok feladata, ők határozzák meg a kiválasztási kritériumokat és 
a kiválasztás eljárásrendjét is. 

Magyarországon a 2007–2013-as időszakban többféle pályázatos eljárási formát, valamint 
kiemelt projektekre vonatkozó speciális eljárást alkalmaztak az irányító Hatóságok. A pályá-
zati felhíváshoz pályázati útmutató tartozik, a lehetséges kedvezményezettek az ezekben le-
írtaknak megfelelően nyújthatják be támogatási kérelmüket, azaz pályázatukat.

A támogatási kérelmek elbírálása esetén először a befogadási kritériumok teljesülését 
vizsgálják meg. Amennyiben a kérelem ennek megfelel, a szakmai tartalmát értékelik, majd 
döntés születik a projekt támogatásáról. 

A sikeres pályázókkal a közreműködő szervezet támogatási szerződést köt vagy támoga-
tói okiratot bocsát ki számukra. Ez tartalmazza a támogatás felhasználásának részletes felté-
teleit, meghatározza a szerződő felek jogait és kötelességeit.

A támogatott projektek keretében történő beszerzések esetén a kedvezményezettekre 
különféle közbeszerzési kötelezettségek vonatkoznak.

A pályázóknak lehetőségük van kifogást benyújtani a döntési vagy támogatási eljárással 
kapcsolatban, amennyiben azt jogsértőnek találják.

A különféle szabálytalanságokról az uniós szabályok és a hazai szabályozás egyaránt ren-
delkezik. A tagállamok feladata a megfelelő ellenőrzési rendszer kialakítása és működtetése, 
míg az Európai Bizottság tanácsok megfogalmazásával és tapasztalatok megosztásával segí-
ti ezt a munkát. A tagállamoknak rendszeresen kell küldeniük szabálytalansági jelentéseket, 
és a nagyobb összegű csalásokat külön is jelenteniük kell.
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| ellenőrZéSi rendSZer 

A források szabályos felhasználásának biztosítását segítő ellenőrzési rendszer felállítása és 
működtetése elsősorban a tagállamok feladata.

A támogatott projekteket dokumentumalapú és ellenőrzések és helyszíni ellenőrzések se-
gítségével egyaránt vizsgálják. Helyszíni ellenőrzéseket meghatározott értékhatár alapján 
csak a projektek egy részénél végeznek kockázatelemzés alapján; azonban 25 millió forint 
támogatás felett már minden projekt esetén legalább egyszer kell helyszíni ellenőrzést vé-
gezni. Ezeknek az ellenőrzéseknek a felelősei az irányító hatóságok.

Az Audit hatóság a tagállamnak az irányító Hatóságoktól és az igazoló Hatóságtól füg-
getlen kijelölt ellenőrző szerve. Magyarországon ezt a feladatot az Európai Támogatásokat 
Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) látja el. Az Audit Hatóság látja el a második szintű ellenőr-
zési feladatokat, és biztosítja, hogy az ellenőrzési tevékenység során figyelembe vegyék a 
nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardokat.

A hatékony ellenőrzési tevékenység érdekében az európai Bizottság és a tagállamok Au-
dit hatóságai folyamatosan együttműködnek. A bizottság és a tagállami Audit Hatóságok 
évente legalább egyszer összeülnek véleménycsere és közös vizsgálatok elvégzése céljából.

Az unió költségvetésének felhasználását legfelsőbb szinten pedig az európai Számvevő-
szék ellenőrzi amely teljesen független más intézményektől. joga van minden olyan sze-
mélyt és szervezetet ellenőrizni, amely uniós forrásokat kezel.

| PénZüGyi leBonyolítÁS

Az európai Bizottság és a tagállam közötti elszámolás három formában történhet: előfi-
nanszírozás, időközi kifizetések, valamint végsőegyenleg-kifizetés módján.

A folyamatos likviditás biztosítása érdekében a bizottság a források egy részét előfinanszí-
rozás keretében évente a tagállamok rendelkezésére bocsátja. Különböző évekre különböző 
mértékű előfinanszírozási mérték van meghatározva. 

A legtöbb kifizetés a tagállamok számára időközi kifizetések keretében történik. Ehhez a 
tagállamnak időközi kifizetési kérelmet kell benyújtania az Európai Bizottsághoz, és amennyi-
ben a szükséges feltételek teljesülnek, a bizottság két hónapon belül teljesíti a kifizetést.

Amennyiben minden szükséges elszámolást és beszámolót elküldött a tagállam az utolsó 
pénzügyi év (2017. év, illetve 2024. év) tekintetében is, a programok lezárásra kerülnek, és 
a bizottság kifizeti a végső egyenleget.

A tagállamok és a kedvezményezettek közötti elszámolásra tagállami szabályok vonat-
koznak. A kedvezményezettek által benyújtott kifizetési igénylés alapján lehet a támogatást 
folyósítani. A támogatások fő szabály szerint utófinanszírozottak, azonban bizonyos támoga-
tási konstrukciók esetén támogatási előleg igénylésére is van lehetőség.

A FEjlESzTÉSPoliTiKA MűKÖdÉSÉNEK áTTEKiNTÉSE
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| PénZüGyi SZAnKcióK

A kohéziós politika végrehajtásával kapcsolatos szabálytalanságok pénzügyi szankciókat 
vonhatnak maguk után.

A legenyhébb szankció a tagállami szabálytalanságok esetén a fizetési határidő megsza-
kítása, melynek során legfeljebb hat (vagy egyes esetekben további három) hónapra meg-
szakíthatja az Európai Bizottság a fizetési határidőt, amíg a tagállam a szabályos működés fel-
tételeit helyre nem állítja.

Súlyosabb esetekben a kifizetések felfüggesztése is lehetséges, melynek keretében a bi-
zottság egy egész operatív program vagy prioritástengely kifizetéseit felfüggesztheti addig, 
amíg a tagállam nem teszi meg a szükséges intézkedéseket.

Az előbbieken túl azokra az összegekre vonatkozóan, amelyeket nem használ fel időben 
a tagállam, vagy amelyekre vonatkozóan nem küld időben kifizetési kérelmet, automatiku-
san a kötelezettségvállalás visszavonása lép életbe. A felhasználásnak a legtöbb intézke-
désre vonatkozóan a kötelezettségvállalás évét követő két vagy három éven belül meg kell 
történnie, ezeket szokták n+2 és n+3 szabályoknak is nevezni. A 2014–2020-as időszakban 
már a teljes időszakra nézve n+3 szabály van érvényben.

A kohéziós politika egyes intézkedéseivel kapcsolatos vagy rendszerszintű szabálytalansá-
gok esetén pedig részleges vagy teljes pénzügyi korrekciót kell elvégezni, mely a közpénz-
ből nyújtott hozzájárulás részleges vagy teljes megszüntetését jelenti. Ezeknek kivizsgálása 
és végrehajtása elsődlegesen a tagállamok feladata, azonban bizonyos esetekben a bizott-
ság is elrendelhet pénzügyi korrekciót.
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| A feJeZet ÁtteKintéSe

A kohéziós politika az EU belső, fejlesztési célú támogatásainak nagy részét magába fog-
laló, jelentős részben decentralizált politika összefoglaló neve. Az EU költségvetéséhez hasonlóan 
hétéves tervezési ciklusonként jelölik ki a kohéziós politika fejlesztési irányait, és rendelnek hozzá 
forrásokat a tagállamok és az Európai Bizottság közösen. A kohéziós politika forrásainak egy ré-
szét a tagállamok osztják szét a végső kedvezményezettek között, másik része központi EU-s prog-
ramok keretében jut a kedvezményezettekhez. 

A könyv az Európai Strukturális és Beruházási Alapokkal (ESB) foglalkozik részletesen. A 2014–
2020-as ciklusban ez öt alapot jelent: az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szo-
ciális Alap (ESZA), a Kohéziós Alap (KA), az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 
és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA).

A kohéziós politika fejlődése fokozatos. Regionális támogatásokat először az 1970-es 
években, Nagy-Britannia csatlakozása után terveztek, de azok ekkor még az EU költségveté-
sének csupán néhány százalékát tették ki. A 2000–2006-os ciklusra viszont már elérte az EU 
költségvetésének egyharmadát. A 2014–2020-as időszakban az EU költségvetésének csökke-
nésével párhuzamosan azonban némiképp a fejlesztési célú támogatások volumene is csök-
kent az előző időszakhoz képest.

A kohéziós politika támogatásainak szempontjából meghatározó a NUTS-rendszer, 
amely statisztikai célú területeket határoz meg, köztük a régiókat, melyek a regionális politi-
ka alapegységeit jelentik.

A kohéziós politika szabályait közösségi szinten az Európai Unió alapdokumentumai és a 
kohéziós politika rendeletei rögzítik. A források felhasználásának meg kell felelni a vonatkozó tá-
mogatási alapelveknek és versenyjogi szabályoknak. A kapcsolódó hazai szabályozások pedig 
meghatározzák – többek közt – a forráselosztás intézményrendszerét, a kedvezményezettek kivá-
lasztásának módját és szempontjait, valamint a projektek végrehajtásának eljárásrendjét.

Az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályozás a tagállami forrásból nyújtott for-
rásokra vonatkozóan is meghatároz követelményeket, az egységes piacon történő verseny 
torzulásának elkerülése érdekében. A fejlesztéspolitikában fontos kis- és középvállalkozások 
fogalma is az uniós szabályozásból ered, a magyar szabályozás változtatás nélkül vette át a 
KKV uniós meghatározását.

1. A KoHÉzióS PoliTiKA álTAláNoS KÉRdÉSEi
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1.1. AZ eUróPAi Unió ÁltAl nyúJtott tÁmoGAtÁSoK rendSZere

Az Európai Unió – tagállamok által teljesített befizetéseken alapuló, 2007–2013 között mint-
egy egybillió, 1003,5 milliárd eurót kitevő főösszegű, majd 2014–2020 között 960 milliárd 
euróra csökkent – költségvetésében meghatározó részt tesznek ki a fejlesztési célú források. 
Bár az EU teljes költségvetése az unió összes közkiadásának mindössze 2%-át teszi ki, a rajta 
keresztül a kevésbé fejlett tagállamok számára juttatott források a címzettek számára meg-
határozó jelentőségűek. Hazánkban fejlesztési forrásként jelenleg szinte kizárólag e források 
állnak rendelkezésre. 

Az uniós költségvetés fejlesztési célú kiadásainak egy részét decentralizált döntési me-
chanizmus keretében, a tagállami sajátosságok figyelembevételével, tagállami hatóságok 
közreműködésével használják fel (kohéziós és agrártámogatások), más részükről az Euró-
pai Bizottság központosított eljárás keretében, közvetlenül Brüsszelben dönt (pl. kutatás-
fejlesztési programok). Az egyes fejlesztési programokat, a hozzájuk kapcsolódó pénzügyi 
alapokat, valamint a magyar pályázók számára elérhető, egyéb – nem EU-hoz kapcsoló-
dó – fejlesztési programokat az EU hétéves tervezési ciklusai szerinti bontásban az aláb-
bi táblázat szemlélteti:

decentralizált EU-s programok 
(tagállami hatáskör)

központi EU-s programok
(bizottsági hatáskör)

Egyéb
(nem EU)

fejlesztési támogatás agrártámogatás

-2
00

3

Phare, Ispa Sapard

Hatodik Kutatási keretprogram
Socrates/Leonardo NKFI-Alap

(korábban KTIA és 
OKA),

EGT-Alap, Norvég 
Alap,

Svájci Alap, 
Schengen Alap 

stb.

20
04

–2
00

6 EMOGA/O, HOPE ERFA,
ESZA, = NFT), KA,

Equal, Interreg

EMOGA/G (= NVT),
közvetlen támogatások

20
07

–2
01

3 ERFA, ESZA,
KA (=NSRK = ÚMFT), 

ETE, IPA, ENPI

EMVA (=ÚMVP)
EMGA: közvetlen

támogatások

Hetedik K+F keretprogram, LIFE+
Versenyképességi és Innovációs keretprogram (CIP)

Lifelong Learning Programme (LLP)

20
14

–2
02

0

ERFA, ESZA, KA, EMVA, ETHA (=ESB =PM)
EMGA, ETE, IPA II, ENI

Horizont 2020, COSME, LIFE, EaSI, Erasmus for All, 
CEF, EDF, NER 300

Ez a könyv a kohéziós politikába tartozó, az Európai Strukturális és Beruházási Alapok-
ból (ESB) származó források felhasználásának szabályait tartalmazza, a többi támogatási 
formát nem tárgyalja. Magyarország éppen a kohéziós politikába tartozó támogatások ál-
tal jut hozzá messze a legtöbb EU-forráshoz, a központi uniós programok keretében el-
nyert forrás országos szinten elenyésző mértékű. 

A kohéziós politika az unió decentralizált politikái közé tartozik, azaz az unió és a tagál-
lamok közösen felelnek érte, közösen hajtják végre. A stratégiai és pénzügyi döntéseket 

1. A KoHÉzióS PoliTiKA álTAláNoS KÉRdÉSEi

KRE_könyv_all.indd   24 14/12/15   10:58



25 |

tehát nem kizárólag az Európai Bizottság hozza meg, hanem – bizonyos keretek között – 
a tagállamok. A források felhasználásának kereteit az uniós jogszabályok meghatározzák, 
a tagállamok csak e feltételek betartásával hívhatnak le forrásokat. A végrehajtás konkrét 
megvalósítása (támogatandó projektek, kedvezményezettek kiválasztása) már a tagálla-
mok, illetve azok intézményeinek feladata. A politika jelentős regionális dimenziója miatt 
a regionális, illetve strukturális politika nevet is viseli, a kohéziós politika megnevezés az 
utóbbi időszakban terjedt el.

A kohéziós politika megvalósításáért a végső felelősséget az Európai Bizottság, az unió 
szupranacionális szerve viseli. A bizottság 28 tagból (biztosok) álló politikai intézmény, mely-
nek munkáját több ezer fős tisztviselői kar segíti. A kohéziós politikáért felelős biztos irányít-
ja a több mint 30 főigazgatóság közül a regionális politikait (directorate-General Regional 
Policy, dG REGio). A dG REGio irányítja az ERFA és Kohéziós Alap felhasználását. Az ESzA a 
foglalkoztatási főigazgatóság (dG EMPloyMENT) hatáskörébe tartozik, amelyet a foglalkoz-
tatási és szociális ügyekért felelős biztos irányít. Az EMVA felhasználásáért pedig a Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság (dG AGRi) felel.

Az uniós és hazai szabályokat, az uniós prioritásokat és a magyar végrehajtás rendszerét az 
alábbiakban az egyes témakörök szerinti fejezetekben, együtt mutatjuk be.

1.2. A KohéZióS PolitiKA feJlődéSe A JelenleGi időSZAKiG

Az 1957-ben létrejött Európai Gazdasági Közösségeket (EGK) megalapító Római Szerződés 
preambuluma értelmében a szerződő felek egyetértettek abban a szándékban, hogy „meg-
erősítik gazdaságaik egységét, és biztosítják azok harmonikus fejlődését a különböző régiók kö-
zött fennálló különbségek csökkentése és a kevésbé kedvező helyzetű régiók elmaradottságának 
mérséklése révén.” Ugyanakkor a szerződés még nem rendelkezett a közös regionális politiká-
ról, azaz arra vonatkozó külön cikkelyt nem tartalmazott. Az EKG által közösségi, azaz a tag-
államok által átruházott szinten támogatott területek – a külpolitikai és gazdasági helyzettel 
szoros összefüggésben – kezdetben kizárólag a közös szénbányászati politika, a vas- és acé-
lipar, az agrárszektor és az atomenergetikai kutatások voltak.

Voltak azonban olyan politikák és hozzárendelt eszközök, amelyek hatottak a regionális 
fejlesztésre. ilyen volt például az 1962-ben létrehozott, elsősorban Franciaország érdekeit 
szolgáló közös agrárpolitika, és az Európai Szociális Alap (ESzA), amelyet 1958-ban hoztak 
létre, fő célja a munkanélküliség elkerülése érdekében a munkavállalók átképzésének, a vál-
tozásokhoz történő alkalmazkodásának támogatása volt. 

A területi különbségek csökkentése az alapítást követő közel két évtizedben alapvetően 
a tagállamokra hárult, bár a közös agrárpolitika és a szociális alap támogatásai már ebben 
az időben is szolgálták a hátrányos helyzetű térségek problémáinak megoldását. Az ötvenes 
évek végén, a hatvanas évek folyamán az Európai Bizottság több lépést tett a közös regio-
nális politika kialakítása felé: létrehozta a regionális politikai főigazgatóságot 1968-ban, de a 
regionális politika kialakítására az Egyesült Királyság 1973. évi csatlakozásáig nem került sor. 
A hetvenes évek elején a gazdasági növekedés, illetve a nemzetközi és a közösségen belü-
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li verseny erősödése következtében a közösség tagállamainak gazdaságában és foglalkoz-
tatási struktúrájában jelentős változások következtek be. E változások azonban nem jártak 
együtt az egyes régiók közötti jövedelmi és foglalkoztatási különbségek csökkenésével. A 
regionális politika hatékonyságának növelése és a verseny tisztaságának megőrzése érdeké-
ben egyre inkább szükségessé vált a bizottság beavatkozása a regionális támogatások kö-
zösségi szintű összehangolása, elosztása érdekében. 

Az 1973-as kibővülés azonban előrevitte a regionális politika ügyét. Az Egyesült Királyság 
ugyanis – tekintettel arra, hogy a közös agrárpolitikából csak minimálisan részesedett – kö-
vetelte, hogy közösségi forrásokhoz juthasson hanyatló ipari területei fejlődésének elősegí-
tésére. így került sor 1975-ben az akkori közös költségvetés mindössze 4%-át kitevő Euró-
pai Regionális Fejlesztési Alap felállítására a közösségen belüli regionális jellegű gazdasági 
és szociális különbségek csökkentése érdekében (termelő és infrastrukturális beruházások-
kal, valamint helyi fejlesztések támogatásával). Az alap kezdetben a legalább 10 új munka-
helyet létrehozó projekteket és az ehhez kapcsolódó infrastruktúrát támogatta. A végrehaj-
tás azonban ekkor még teljes mértékben tagállami kézben volt, a tagállamok projektjeikkel 
versenyeztek Brüsszelben, éves ütemben.1

A nyolcvanas évek elejére a közösségi támogatáspolitika rendelkezésére álló ösz-
szegek – párhuzamosan a déli (spanyol, portugál, görög) bővítések által kibővült tá-
mogatható területek arányának növekedésével – jelentősen megnőttek. Bár az EU költ-
ségvetésének mind a mai napig a közös agrárpolitika a legnagyobb kedvezményezettje, a 
regionális politikára fordított kiadások azóta folyamatosan a második helyen szerepelnek a 
közös költségvetésben. A regionális fejlesztési célú költés a 2000–2006-os ciklusban elérte, a 
2007–2013-asban pedig meghaladta a költségvetés egyharmadát: az utóbbi időszakban kö-
zel 350 milliárd eurót tett ki, 2014 és 2020 között ez 325 milliárd euróra csökken.

1985-ben az Egységes Európai okmány (EEo) elfogadása megteremtette a jogalapot a 
tényleges közösségi regionális politika kialakításához. Korábban, a hetvenes években a kö-
zösségi regionális politika ugyanis csak a tagállamok által elhatározott és az általuk kijelölt 
területen végrehajtott intézkedések társfinanszírozását szolgálta. Az EEo célul tűzte ki a ha-
tárok nélküli belső piac létrehozását, amelyhez elengedhetetlenül szükség volt bizonyos, a 
belső piac hatásait torzító közös politikák kialakítására, mint a szociális politika vagy kohézió. 
Ennek jegyében került sor a strukturális alapok 1988. évi reformjára, amikor – kapcsolódva a 
közösség első többéves pénzügyi tervéhez, a delors i. csomaghoz – elfogadták az első ren-
deletet az alapok felhasználásáról. jelentősen növelték a rendelkezésre álló forrásokat, javí-
tották a közösségi források területi, ágazati és társadalmi koordinációját, áttértek a többéves 
átfogó programozásra az egymástól független projektek támogatása helyett. Bevezették az 
addicionalitás elvét (a közösségi források kiegészítik és nem helyettesítik a nemzeti forráso-
kat). Ugyancsak a reform részeként költségvetési időszakokat határoztak meg (1988–1993, 
1994–1999), amelyekben előre kijelölték a fejlesztési célkitűzéseket, az azokhoz rendelt tá-

 1 Hargita Eszter: állami támogatások Magyarországon az uniós versenypolitika tükrében,
  Phd-értekezés. Budapest, 2003
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mogatások összegét és azok felhasználási módját. A közösségi forrásokból támogatható te-
rületek közösségi módszertan alapján kerültek kijelölésre, és nem a nemzeti regionális tér-
képek által kijelölt területeket vették alapul. A Maastrichti Szerződéssel, 1993-ban létrejött a 
Kohéziós Alap, melynek beavatkozási területe az országos szint, és a legszegényebb orszá-
gok nagy közlekedési és környezetvédelmi beruházásait segíti. Ugyanekkor jött létre a Ré-
giók Bizottsága, amely 353 tagjával a helyi, regionális szintet jeleníti meg az EU-ban (polgár-
mesterek, megyei közgyűlési tagok stb.).

A strukturális alapok újabb reformjai (1993, 2000, 2006, 2013) során történtek ugyan je-
lentős változások a támogatások szabályozásában (pl. időtáv, programozási rendszer, célki-
tűzések köre, támogatási célok, kedvezményezett térségek lehatárolása, eljárásrend stb.), de 
a lényeg változatlan maradt. Ugyanakkor az egyre nagyobb területi lefedettség, a közösségi 
regionális politika eredeti elképzeléseinek „felhígulása” és a várható bővítések eredménye-
ként a 2000–2006 közötti időszakhoz kapcsolódó strukturális alapokra vonatkozó szabályo-
zás kialakításakor a koncentráció elve előtérbe került. Az Európai Tanács 1995-ben megbízta 
az Európai Bizottságot azzal, hogy készítsen részletes elemzést az unió pénzügyi-finanszíro-
zási rendszerének szükséges reformjáról a keleti bővítés perspektívájának figyelembevételé-
vel, és dolgozza ki az 1999. december 31-e utáni időszakra vonatkozó pénzügyi-költségve-
tési tervet. Az így létrejött Agenda 2000-nek két különösen fontos eleme volt, mégpedig a 
közös agrárpolitika és a közösségi regionális támogatási politika reformja. A reformok fő cél-
ja a mezőgazdasági és a regionális támogatások hatékonyabbá tétele volt. Emellett külön 
szempontként jelent meg a kelet-közép-európai tagjelölt országoknak a csatlakozás utáni 
bekapcsolódása ezekbe a politikákba. Egyértelmű volt, hogy a belső piaci körülmények kö-
zött kiélesedett versenyhelyzetben fokozott veszélyt jelent a növekedési divergencia, amely 
a belső piac működését zavarja, így mindenképpen szükségszerű közösségi intézkedésekkel 
hozzájárulni a fejlettségbeli különbségek csökkentéséhez.

Az Európai Bizottság javaslata szerint 2000–2006 között az átláthatóság és a nagyobb 
hatékonyság érdekében az 1994–1999 közötti időszak hét célkitűzését, főként azok össze-
vonásával két regionális és egy horizontális célkitűzésre (emberi erőforrások) csökkentet-
ték. 2006-ra az új 1. és a 2. regionális célkitűzések alá tartozó területek az unió lakosságá-
nak 35-40%-át érintették, szemben a korábbi költségvetési időszak (1993–1999) 51%-ával. 
Az Agenda 2000 szerint az 1. regionális célkitűzés

 

elsőrendű fontossága megmaradt. ide 
tartoznak a fejlődésben elmaradott területek, amelyek komoly problémákkal küzdenek a 
foglalkoztatás, a termelési rendszer, a jövedelmezőség vagy az infrastruktúra terén. A jövő-
ben szigorúan be kell tartani azt a feltételt, hogy támogatásra csak azok a régiók jogosul-
tak, ahol az egy főre jutó GdP nem éri el az uniós átlag 75%-át. A 2. regionális célkitűzés 
alá azok a régiók tartoznak, amelyek a gazdasági és szociális átalakítás problémáival küz-
denek, e vidékeken magas munkanélküliség vagy jelentős mértékű elvándorlás van. Ezek-
ben a régiókban kiemelt fontosságú a hanyatló iparágak átalakítása, a vidéki területek kor-
szerűsítése vagy a városi körzetek modernizálása.
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A 2007–2013-as időszakra vonatkozó szabályokat 2006-ban fogadták el. A szabályozás 
egyik fontos változása, hogy a Kohéziós Alap támogatásainak felhasználása már nem külö-
nül el a strukturális alapok felhasználásának rendszerétől, és a felhasználás általános szabá-
lyait közös rendelet szabályozza. A másik változás, hogy az agrárpolitika és a regionális poli-
tika között sajátos szerepet elfoglaló vidékfejlesztési politika helye – mint korábban arra már 
utaltunk – megváltozott a támogatási rendszerben. A strukturális alapok közül a vidékfejlesz-
tést finanszírozó Európai Mezőgazdasági orientációs és Garancia Alap (EMoGA) orientációs 
szekciója és a Halászati orientációs Finanszírozási Eszköz (HoFE) által nyújtott támogatások a 
2007-es évtől még nem képezték a kohéziós politika részét, így a strukturális alapok felhasz-
nálásának általános szabályozása nem vonatkozott a vidékfejlesztést szolgáló pénzügyi ala-
pokra. Az előző időszakhoz képest szintén változott a támogatható földrajzi terület: a koráb-
biakkal ellentétben már nincs „fehér folt” a támogatási térképen, azaz minden régió – még a 
legfejlettebbek is – támogatható valamilyen formában.

A több mint ötven éves múltra visszatekintő Közös Agrárpolitika (KAP) a mai napig az EU 
egyik legfajsúlyosabb cselekvési területe. A KAP költségvetése a 2014–2020-as időszakban 
az EU költségvetésének mintegy 38%-át teszi ki. Az EU vidékfejlesztési politikája az Agenda 
2000 reformcsomag eredményeként jelent meg az EU politikái között, a Közös Agrárpolitika 
második pilléreként, az akkorra már hagyományosnak mondható agrárgazdasági típusú tá-
mogatások kiegészítéseképpen. A vidékfejlesztési politika végrehajtása meglehetősen rövid 
idő alatt, már a 2007–2013-as időszakra a strukturális alapok működési elveinek megfelelő-
en szerveződött át. Ez azt jelentette, hogy bár a vidékfejlesztés működtetése számos terüle-
ten hasonlóságot mutatott a strukturális alapok működéséhez (pl. a stratégiai programozás, 
elszámolási kérdések terén), a 2007–2013-as időszakban még nem számított strukturális/
kohéziós alapnak, mert nem ugyanazon stratégiai keret alá tartoztak. A 2014–2020-as idő-
szakra ez a sajátos helyzet megszűnt, az EMVA a továbbiakban belefoglaltatik a Partnerségi 
Megállapodásba, ezáltal jelen támogatási időszaktól az uniós vidékfejlesztési intézkedések a 
kohéziós politika részének minősülnek.

Az Európai Unióban a regionális politika keretében kialakult támogatási eszközök jelentik 
egyben a versenyképesség és növekedés uniós szintű előmozdításának, és ezáltal a 2000–
ben kitűzött lisszaboni, és egy évvel később elfogadott göteborgi célok megvalósításának 
eszközrendszerét. A regionális különbségeket meghatározó tényezők közül az infrastruktúra 
és az emberi tőke területén fennálló különbségek azok, amelyek nagyban hozzájárulnak az 
egyes régiók versenyképességéhez: az infrastrukturális háttér, az emberi erőforrás minősé-
ge, a kutatási és fejlesztési területen elért szint, és mindezek hatására a régió tőkevonzó ké-
pessége mind olyan versenyképességet és ezáltal fejlettséget meghatározó tényezők, ame-
lyek jól tükrözik egy régió fejlettségi és fejlődési kilátásait. 

Az Európai Bizottság 2011 októberében hozta nyilvánosságra a 2014–2020-as időszakról 
szóló jogszabálytervezeteit, amelyeket – a lisszaboni Szerződés új szabályai értelmében – 
a tagállamokat tömörítő tanácsnak és az Európai Parlamentnek közösen kellett elfogadnia. 
Erre 2013 végén került sor. A javaslatok egy fókuszáltabb, eredményorientáltabb rendszer 
felé mutatnak, amely az unió új tíz éves gazdasági stratégiájához, az Európa 2020-hoz kötné 
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a kohéziós forrásokat. A 2008-ban kitört gazdasági válság hatására a politikára allokált for-
rások mennyisége valószínűleg hosszú idő óta először nem fog nőni. A politika szerkezete, 
működésének alapelvei azonban minden bizonnyal továbbra is megmaradnak, sőt, a forrá-
sok felhasználására vonatkozó szabályok szigorítása várható. Az alapok rendszerében újabb 
változás következik be: a strukturális és kohéziós alapok a vidékfejlesztési és halászati alappal 
együtt egységes keretbe, a Közös Stratégiai Keretbe vannak foglalva. Ez a kohéziós és vidék-
fejlesztési politika újbóli közelítését jelenti a fókuszáltabb, párhuzamosságokat elkerülő for-
rásfelhasználás érdekében.

1.3. A nUtS-rendSZer

A regionális politika területi beosztásának és statisztikai besorolásának alapja a NUTS-rend-
szer (Nomenclature of Territorial Units for Statistics, Statisztikai célú Területi Egységek Nó-
menklatúrája), amely az egész EU-t lefedő, az Eurostat (az unió statisztikai hivatala) által ki-
fejlesztett statisztikai rendszer. A rendszert létrehozó 1059/2003/EK rendelet lakosságszám 
alapján öt területi szintet határoz meg, a következőképpen:

Szint min. max. terület

NUTS 1 3 millió 7 millió Statisztikai nagyrégiók (nálunk 3)

NUTS 2   800 ezer 3 millió Régió (nálunk 7)

NUTS 3   150 ezer   800 ezer Megye (nálunk 19 + 1)

lAU 12   járás (nálunk 198)

lAU 2   Település (nálunk 3177)

A fenti területi szintekbe való besorolás kialakítása tagállami hatáskör. A tagállami 
NUTS-besorolás többek között az alábbi dilemmák menték alakulhat ki:2

Igazodjon-e a NUTS-térkép közigazgatási határokhoz? Magyarország amellett dön-
tött, hogy a közigazgatási beosztás adta határokat figyelembe véve alakítsa NUTS 
2-beosztását. A megyehatárokat régióhatár nem metszheti. Ennek megfelelően há-
rom-három megye alkot ma egy régiót, illetve Budapest és Pest megye együtt egyet.

Hány régiója legyen egy tagállamnak? Magyarország hét régiót alakított ki, de felvető-
dött három régió (dunántúl, duna–Tisza, Tiszántúl) gondolata is. Kisebb tagállamok 
(pl. balti államok) egyetlen régiót alkotnak.

A legfejlettebb rész elkülönüljön vagy beolvadjon a környező régiókba? Budapest az ország 
átlagos GdP-jének közel kétszeresét termeli meg, míg Pest megye jóval az átlag alatt 
van. A két terület jelenleg együtt alkotja a közép-magyarországi régiót. Ha Budapest 

 2 A 2003-ban meghozott jogszabály alapján váltotta fel a NUTS 4- és NUTS 5-szinteket a lAU 1- és 
  lAU 2-besorolás, de a magyar fejlesztéspolitikai beszédben a mai napig gyakran NUTS 4-ként emlegeti a 
  kistérséget, illetve 2013-tól a járást. 

KRE_könyv_all.indd   29 14/12/15   10:58



| 30

önálló régió, magas fejlettsége miatt alig jut támogatáshoz. Pest megyével együtt 
magasabb arányban támogatható, ám ennek ára, hogy Pest megye alacsonyabb tá-
mogatást kap, mint a hozzá hasonló fejlettségű vidéki régiók.
A járások 2013-tól váltották fel a korábbi kistérséget a negyedik területi szinten. 2007-

ben 174 kistérséggel kezdődött el a fejlesztéspolitikai ciklus, de a 2010/cXliX törvény alap-
ján az ajkai kistérségből levált a devecseri kistérség, hogy az iszapkatasztrófa kezelését 
önálló területi egységbe szervezhessék, így 175 kistérség adta át a helyét 2013-ban a járá-
soknak, a NUTS 3 alatti uniós statisztikai besorolásban. A 198 járás tartalmazza a 23 kerüle-
tet is, mint önálló járást, nélkülük a korábbi időszakhoz hasonlóan továbbra is 175 egység 
alkotja a negyedik területi szintet.

A NUTS-beosztás felülvizsgálata lassú folyamat, háromévente lehet kezdeményezni, a fe-
lülvizsgálatra az esedékes év második félévében kerül sor. Mivel az egyes célkitűzésekbe tar-
tozó régiók esetén szigorú támogatási plafonok érvényesülnek, továbbá a célkitűzések kö-
zött nincs mozgástér, a tagállamok NUTS-besorolása befolyásolhatja allokációjukat.

 
1.4. A KohéZióS PolitiKÁrA vonAtKoZó SZABÁlyoZÁS

A kohéziós források felhasználásának kereteit uniós és hazai jogszabályok határozzák meg. 
Az uniós szabályok a kohéziós politika terén jellemzően rendeletben jelennek meg, követ-
kezésképp ezek a szabályok közvetlenül alkalmazhatók anélkül, hogy a tagállamnak át kel-
lene ültetnie vagy más módon be kellene emelnie nemzeti jogrendszerébe. A rendeletek 
azonban számos esetben a tagállamra bízzák egyes kérdések rendezését (pl. Monitoring Bi-
zottság összetétele, elszámolhatósági szabályok). A tagállami hatáskörben hagyott kérdé-
seket nálunk jellemzően Kormányrendelet (vagy alacsonyabb szintű jogforrás) szabályozza. 

1.4.1. UNióS SzABályozáS

A kohéziós politikára vonatkozó uniós szabályok a forrásfelhasználás kereteit határozzák 
meg, azaz többek között:

 • a felhasználható források mennyiségét,
 • a felhasználás piacát (egységes EU-piac) és alapelveit (pl. esélyegyenlőség, fenntart-
hatóság, állami támogatási szabályok),

 • a felhasználás határidejét (n + 2, fenntartási kötelezettség) és módját (pl. közbeszer-
zési kötelezettség),

 • az elosztás alapjait (támogatható tevékenységek köre, hatóságok feladatai, pályázók 
kötelezettségei, döntéshozatali eljárások, pénzügyi folyamatok).

A legmagasabb szintű, elsődleges uniós jogforrások a szerződések kohéziós politikáról 
szóló szabályai. Ezek határozzák meg a kohéziós politika fő célját és alapelveit. Az alábbiak-
ban a szerződések legfontosabb rendelkezéseit ismertetjük.
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A) európai Unióról szóló Szerződés (1993)

3. cikk (3): Az unió „előmozdítja a gazdasági, társadalmi és a területi kohéziót, valamint a tag-
államok közti szolidaritást.” 
Az Európai Uniót létrehozó szerződés a kohézió megvalósítását az unió egyik alapvető cél-
kitűzésévé teszi.

5. cikk: Szubszidiaritás elve: „azokon a területeken, amelyek nem tartoznak kizárólagos ha-
táskörbe, az Unió csak akkor és annyiban jár el, amikor és amennyiben a tervezett intézkedés 
céljait a tagállamok sem központi, sem regionális vagy helyi szinten nem tudják kielégítően 
megvalósítani, így azok a tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása miatt az Unió szint-
jén jobban megvalósíthatók.” 
A szubszidiaritás elve alapján tehát csak azt kell uniós szinten szabályozni, ami tagállami, re-
gionális, helyi szintű kezeléssel nem megvalósítható. Az elv alkalmazása csak a megosztott 
vagy tagállami hatáskörbe tartozó kérdéseknél merül fel (ilyen a kohéziós politika is).

B) európai Unió működéséről szóló szerződés (ered. 1957)

4. cikk (2) c: a gazdasági, társadalmi és területi kohézió az unió és a tagállamok megosztott 
hatáskörébe tartozik. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 
az uniós politikákat három csoportba sorolja be: kizárólagos uniós hatáskör (pl. versenypoliti-
ka), tagállamokkal megosztott hatáskör (pl. kohézió), tagállami hatáskör (pl. oktatás). 

26. cikk (2): „a belső piac egy olyan, belső határok nélküli térség, amelyben biztosított az áruk, 
a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása.” 
A belső piac az unió egyik legjelentősebb vívmánya, amely a kohézióra is hat, hiszen a belső 
piacon élesebb, nyitottabb a gazdasági verseny, ami a gazdasági különbségek növekedésé-
hez vezethet. A belső piac bizonyos negatív hatásait a kohéziós politikának kell ellensúlyoznia.

107. cikk – állami támogatások: „Ha a Szerződések másként nem rendelkeznek, összeegyez-
tethetetlenek a belső piaccal azok a bármilyen formájú állami vagy állami forrásból bizto-
sított támogatások, amelyek bizonyos vállalatoknak vagy egyes áruk termelésének nyújtott 
kedvezményekkel a versenyt torzítják vagy annak torzításával fenyegetnek, feltéve, hogy a 
tagállamok közötti kereskedelmet befolyásolják.” 
Az állami támogatási politikával kohéziós politikai összefüggései miatt az alábbiakban rész-
letesen foglalkozunk.

174. cikk – kohéziós politika: „Átfogó, harmonikus fejlődésének előmozdítása érdekében az 
Unió úgy alakítja és folytatja tevékenységét, hogy az a gazdasági, társadalmi és területi ko-
hézió erősítését eredményezze. Az Unió különösen a különböző régiók fejlettségi szintje kö-
zötti egyenlőtlenségek és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók lemaradásának csökkentésé-
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re törekszik. Az érintett régiók közül kiemelt figyelemmel kell kezelni a vidéki térségeket, az 
ipari átalakulás által érintett térségeket, és az olyan súlyos és állandó természeti vagy demo-
gráfiai hátrányban lévő régiókat, mint a legészakibb, rendkívül gyéren lakott régiók, vala-
mint a szigeti, a határon átnyúló és a hegyvidéki régiók.” Az EUMSz szerint tehát a gazdasá-
gi, társadalmi és területi kohézió az unió egyik fő célkitűzése, elérésére azonban a tagállami 
gazdaságpolitikák folytatása és összehangolása, az egyes szektorális uniós politikák, vala-
mint a belső piac alakítása során is törekedni kell. 

A kohéziós (regionális, strukturális) politika fő célja:
 –a tagállamok, régiók közötti fejlettségbeli különbségek csökkentése, valamint 
 –a belső piac által okozott versenyhátrány ellensúlyozása. 

Ezek elérése a gazdasági növekedést és a foglalkoztatás bővítését célzó beruházások-
kal válik lehetővé.

A kohézió állásáról az Európai Bizottságnak háromévente kell beszámolnia a tagál-
lamoknak és az Európai Parlamentnek, legutóbb erre az Hatodik Kohéziós jelentés-
ben került sor, 2014-ben. 

Az EUMSz a kohézió elérésének eszközeként létrehozza az alábbi pénzügyi alapokat:
 – Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA): legjelentősebb regionális egyenlőtlenségek orvos-
lása a fejlődésben lemaradt térségek fejlesztése és strukturális alkalmazkodása, valamint a ha-
nyatló ipari térségek átalakítása által.
 – Európai Szociális Alap (ESzA): a belső piacon a munkavállalók foglalkoztatási lehetőségének ja-
vítása és ezáltal az életszínvonal emeléséhez való hozzájárulás. Specifikus célok: a munkavál-
lalók foglalkoztatásának megkönnyítése, földrajzi és foglalkozási mobilitásuk növelése, az ipari 
és a termelési rendszerben bekövetkező változásokhoz való alkalmazkodásuk megkönnyítése, 
különösen szakképzés és átképzés útján.
 – Kohéziós Alap: környezetvédelem és közlekedési TEN-projektek megvalósítása.

Az EU-szerte egységes végrehajtás érdekében a kohéziós politika végrehajtására vonat-
kozó szabályokat az unió közvetlenül alkalmazható, tagállam általi átültetést nem igénylő 
uniós rendeletekben (és nem irányelvekben) állapítja meg. E rendeletek időbeli hatálya a 
többéves (általában hét évet átfogó) uniós pénzügyi tervezési időszakaihoz kapcsolódik. A 
jelenlegi rendeletcsomag a 2007–2013-as időszakot szabályozza:

A) „Általános rendelet” (ERFA, ESzA, KA közös szabályok): 1083/2006/EK. Felépítése:
 • célkitűzések és a támogatás általános szabályai (1–24): alapelvek, célkitűzések, jogo-
sultsági szabályok, pénzügyi keretek

 • A kohézió stratégiai megközelítése (25–31): stratégiai tervezés (uniós és tagállami 
szint – cSG, NSRK, stratégiai jelentések)

 • Programozás (32–46): oP-k tartalma, módosítása, nagyprojektek, Global grant, FEi, TA
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 • Eredményesség (47–51): értékelés, tartalék
 • irányítás, monitoring, ellenőrzés (58–74)
 • Pénzügyi irányítás (75–102)

B) ERFA: 1080/2006/EK
c) ESzA: 1081/2006/EK
d) KA: 1084/2006/EK
E) Európai Területi Együttműködési csoportosulás: 1082/2006/EK
F) iPA (előcsatlakozási alap): 1085/2006/EK
G) Közös végrehajtási szabályok 1828/2006/EK (a Bizottság rendelete)

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó rendeletcsomag már az Európai Mezőgazdasági Vi-
dékfejlesztési Alapra (EMVA) és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra (ETHA) is vonatkozik:
A) „Közös rendelkezések” (ERFA, ESzA, KA, EMVA, ETHA): 1303/2013/EU.
Az általános, mindegyik ESB-alapra kiterjedő rendelet öt részből áll: 

 • tárgy- és fogalommeghatározások;
 • ESB-alapokra vonatkozó szabályok;
 • az ERFA-ra, az ESzA-ra és a Kohéziós Alapra (a rendelet szóhasználatában „alapok”) vo-
natkozó szabályok: célkitűzések, támogathatósági kritériumok, források, elosztás módja;

 • az „alapokra” és az ETHA-ra vonatkozó rendelkezések (ez tehát négy alapot jelent);
 • záró rendelkezések. 

A rendelet tehát a szélesebb szabályozási tárgykör miatt komplexebb, mint „elődje”, az 
1083/2006-os, de szabályozási tárgya nagyon hasonló: a támogatás célját, általános elveit, 
a stratégiai tervezés és beszámolás szabályait, az eredményességet biztosító eszközöket, az 
irányítás, a monitoring és az ellenőrzés, valamint a pénzügyi irányítás kérdéseit szabályozza.
B) ERFA: 1301/2013/EU
c) ESzA: 1304/2013/EU
d) KA: 1300/2013/EU 
E) EMVA: 1305/2013/EU 
G) Európai Területi Együttműködés: 1299/2013/EU
H) Európai Területi Együttműködési csoportosulás: 1302/2013
i) Európai Tengerügyi és Halászati Alap: 508/2014/EU
j) Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (connecting Europe Facility, cEF): 1316/2013/EU3

K) leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap: 223/2014/EU4 
l) Közös végrehajtási szabályok: 480/2014/EU

 3 Az eszköz célja a közlekedési, a távközlési és az energetikai ágazatban transzeurópai projektek 
  megvalósítása új infrastruktúrák kiépítése, illetve a meglévő infrastruktúrák korszerűsítése érdekében.

 4 Az alap nem pénzügyi támogatással (pl. élelmiszer, alapvető anyagi javak, befogadást szolgáló 
  tevékenységek) biztosításával járul hozzá a legszegényebbek helyzetének javításához, a társadalmi kohézió
  és befogadás fokozásához.
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Uniós jogalkotás a kohéziós politika terén

Az EUMSz szerint a lisszaboni szerződés óta a kohéziós politikára vonatkozó uniós szabályokat
 • az Európai Bizottság javaslata alapján,
 • az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal, valamint a Régiók Bizottságával foly-
tatott konzultáció után,

 • az Európai Parlamentnek és a tagállamokat tömörítő tanácsának együttesen 
(együttdöntési eljárás keretében)

kell elfogadni. Erre, mint korábban jeleztük, hétévente kerül sor, az uniós költségvetés perió-
dusaihoz igazodva. A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó szabályozás megalkotása már 
a lisszaboni szerződésben meghatározott eljárás szerint folyt. Az így megalkotandó kohézi-
ós politikai szabályoknak az EUMSz szerint rendelkeznie kell az alábbiakról: 

 • strukturális alapok feladatai, elsődleges célkitűzései, megszervezése (mely magá-
ban foglalhatja az alapok átcsoportosítását); 

 • alapokra alkalmazandó általános szabályok, az eredményes működés feltételei, 
egymás közötti és egyéb pénzügyi eszközökkel való összehangolásuk. 

A jogalkotási eljárás során a tagállamok kormányainak képviselőiből álló tanácson be-
lül a szövegezést, tárgyalást a munkacsoportok végzik, amelyekben minden tagállam mi-
nisztériuma szakértői szinten képviselteti magát. A kohéziós politika területén a Structural 
Actions Working Party (SAWP) végzi ezt a munkát. Az általa elfogadott tagállami kompro-
misszumokat a tanács miniszteri szinten is megerősíti, vagy munkacsoporti kompromisz-
szum hiányában kialakítja azt. Az Európai Parlament 22 szakbizottsága közül a területért a 
regionális politikai bizottság felel (REGi), ez készíti elő a parlament plénumának (teljes ülé-
sének) kohéziós tárgyú döntéseit.

Míg az EP politikai alapon működik, azaz a tagjai által képviselt álláspontot a frakcióál-
láspont, a politikai hovatartozás szempontjai határozzák meg, addig a tanács tagjai a sa-
ját tagállamuk kormányzata által jóváhagyott álláspontot képviselik. A magyar tanács állás-
pontjának kialakítása tárcaközi egyeztetések keretében történik. Ennek fóruma az összes 
minisztériumot tömörítő Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (EKTB) 5. számú (Regio-
nális politika és strukturális eszközök koordinációja) szakértői csoportja.

Az eU költségvetésének végrehajtása és a kohéziós politika kapcsolata

Az EU költségvetésének végrehajtásához kapcsolódó általános szabályokat a 1605/2002/EK 
rendelet (röviden költségvetési vagy pénzügyi rendelet) tartalmazza. A rendelet szabályozá-
si köre az EU költségvetését szabályozó átfogó elvek és alapvető szabályok meghatározására 
korlátozódik. A technikai rendelkezéseket és a részleteket a költségvetési rendelet végrehaj-
tására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, az Európai Bizottság által elfo-
gadott rendelet határozza meg. A pénzügyi rendelet felülvizsgálatára háromévente, illetve 
minden olyan alkalommal, amikor ez szükségesnek bizonyul, sor kerül.
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A költségvetési gazdálkodásra és a pénzgazdálkodásra vonatkozó alapvető szabályokon 
kívül a rendelet megállapítja az elszámolások vezetésére és azok bemutatására, a közbe-
szerzési szerződések odaítélésére és a támogatásnyújtásra vonatkozó szabályokat, megha-
tározza az engedélyezésre jogosult tisztviselők, a számvitelért felelős tisztviselők és a belső 
ellenőrök felelősségi köreire vonatkozó szabályokat, valamint rögzíti a külső ellenőrzésre és 
a mentesítési eljárásra vonatkozó részletes szabályokat. A rendelet megállapítja az Európai 
Mezőgazdasági Garanciaalapra, a strukturális alapokra, a kutatásra és a külső fellépésekre vo-
natkozó külön rendelkezéseket is.

A rendelet által meghatározott költségvetési alapelvek közül a kohéziós politika szempont-
jából az alábbiak emelendők ki:

 • Évenkéntiség elve: a költségvetésben szereplő kiadások egyetlen – január 1-jétől 
december 31-éig terjedő – költségvetési év időtartamára engedélyezettek. A köny-
velés éve szerinti költségvetési év végén fel nem használt előirányzatokat törölni 
kell. Ezek az előirányzatok azonban átvihetők a következő pénzügyi év költségveté-
sébe. A rendelet meghatározza az átvitel feltételeit és korlátait. 

 • Elszámolási egység elve: az európai költségvetés megállapítására, végrehajtására 
és elszámolására vonatkozó elszámolási egység az euró. Egyes műveletek azonban 
végrehajthatók nemzeti valutában is a költségvetési rendelet végrehajtási szabá-
lyaiban meghatározott feltételek betartása mellett.

 • Hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elve: a gazdaságosság, az eredményes-
ség és a hatékonyság elvével áll kapcsolatban, azaz nemcsak a forrásfelhasználás 
szabályosságára, hanem hatékonyságára és eredményességére is ügyelni kell. En-
nek az elvnek a végrehajtása valódi célkitűzések meghatározásával történik, ame-
lyeket – az eszközorientált gazdálkodásról az eredményorientált gazdálkodásra 
való áttérés érdekében – mérhető teljesítménymutatókkal kell ellenőrizni. Az in-
tézményeknek előzetes és utólagos értékeléseket kell végezniük az Európai Bizott-
ság által meghatározott iránymutatásokkal összhangban. Az 1083/2006-os rende-
let szerint a bizottság megbizonyosodhat arról, hogy a tagállamok jogszerűen és 
szabályosan, illetve a költségvetési rendelet értelmében a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elvével összhangban használják fel a kohéziós alapokat.

A kohéziós politikát szabályozó rendeletek elfogadása után kezdődhet meg a vég-
rehajtás időszaka. A tapasztalat szerint számos szabályozandó kérdés csak ekkor me-
rül fel, azaz a szabályozás megalkotása után. Szükség van tehát a végrehajtási szabályok 
részleteinek megalkotására egy rugalmas, folyamatos módosítást lehetővé tevő eljá-
rás keretében. A végrehajtási szabályok (a végrehajtási rendeletek és a kohéziós rende-
letek értelmezését segítő útmutatók) ennek megfelelően felhatalmazáson alapuló ak-
tusok (delegated act) vagy végrehajtási aktusok (implementing act) formájában, azaz 
az Európai Bizottságra ruházott jogalkotási hatáskörben jönnek létre. Ezek megtárgya-
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lása az Európai Bizottság által vezetett bizottságokban folyik, melynek résztvevői a tag-
államok, azaz ebben a munkában a tanács és a parlament formálisan nem vesz részt. 
A tagállamok állást foglalhatnak a bizottság jogszabály- vagy azt módosító javaslatai, 
jogszabály-értelmezései (útmutatók) kapcsán, valamint kérdéseket tehetnek fel azokkal 
kapcsolatban, azonban a bizottság nem köteles ezeket figyelembe venni.

1.4.2. HAzAi SzABályozáS

A magyar szabályozás, tervezés és végrehajtás – az uniós szabályok kereteit kitöltve – töb-
bek között meghatározza

 • a nemzeti fejlesztési súlypontokat, szakpolitikai prioritásokat;
 • az intézményrendszer felépítését;
 • az eljárásrendeket (pl. szabálytalanság, pályázatkezelés);
 • a verseny/központi döntés arányát (pályázatok/kiemelt projektek);
 • a projektek és megvalósítóik kiválasztását (konkrétan ki és mire kap támogatást).

A strukturális alapok felhasználására vonatkozó hazai szabályozás törvényekből és 
rendeletekből áll össze.

1. Közbeszerzési törvény (Kbt., 2015. évi cXliii. törvény)

Az unió belső, határok nélküli piacán elengedhetetlen a gazdasági verseny tiszteletben tar-
tása, hiszen a versenykorlátozás új akadályokat, „határokat” emelhet. A verseny tisztaságát 
az államnak mint az egyik legnagyobb vásárlónak is be kell tartania. Ezért a belső piac zavar-
talan működése érdekében az unió kialakította közbeszerzési politikáját, amely két irányelv-
ben (17/2004/EK és 18/2004/EK) ölt testet. A 18/2004-es irányelv preambuluma szerint „a 
tagállamokban az állam, a területi és a települési önkormányzatok, valamint a közjogi in-
tézmények nevében kötött szerződések odaítélése során tiszteletben kell tartani a Szerződés 
elveit, és különösen az áruk szabad mozgásának, a letelepedés szabadságának, valamint a 
szolgáltatásnyújtás szabadságának az elvét, továbbá az ezekből levezethető olyan elveket, 
mint az egyenlő bánásmód, a megkülönböztetésmentesség, a kölcsönös elismerés, az ará-
nyosság és az átláthatóság elve.” Ahol tehát az állam megrendelőként lép fel, ott biztosíta-
ni kell, hogy a megrendelést a belső piacon, tisztességes verseny során nyerjék el. Meghatá-
rozott értékhatár fölött EU-szintű közbeszerzést kell kiírni, azaz lehetőséget kell adni az unió 
bármely ajánlattevőjének, hogy ajánlatot tegyen. 

Az uniós irányelveket a tagállamoknak át kell ültetniük nemzeti szabályozásukba (ezt a 
nemzeti szabályozást Magyarországon a Kbt. jelenti), tehát közvetlenül nem alkalmazható-
ak. Ennek ellenére számos esetben előfordul, hogy az unió szereplői (pl. ellenőrök) nem a 
nemzeti szabálynak való megfelelést, hanem az uniós irányelv alapelvének való megfelelést 
vizsgálják és kérik számon a közbeszerzéseken. 
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2014-ben az EU elfogadta a közbeszerzési irányelvek új generációját, a közbeszerzések-
ről szóló 2014/24/EU irányelvet, és a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgálta-
tási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről szóló 2014/25/EU irányelvet, amelyeket 
2016 áprilisáig kell a tagállamoknak átültetni, addig a jelenlegi szabályok irányadók.

Az új irányelvek újfajta szemléletet tükröznek: a középpontban már nem a legalacso-
nyabb áron alapuló döntési rezsim lesz, hanem hangsúlyosan megjelenik a fenntartható-
ság, a teljes életciklus költségeinek figyelembevétele, a minőség garantálása, a felelősség 
erősítése is. Nem a legolcsóbb, hanem az összességében gazdaságilag legelőnyösebb aján-
lat lesz kiválasztható. A jelenlegi gyakorlat szerint a leggyakoribb szabálytalanságok az irány-
elvek hatálya alá tartozó beszerzések esetében a következők:

 • pótmunka versenyeztetés nélküli odaítélése az irányelvek által nem megengedett 
esetekben;

 • közbeszerzési kötelezettség alóli kivételek nem megfelelő alkalmazása;
 • feltételek, amelyek bizonyos ajánlatokat a jogorvoslat lehetősége nélkül kizárnak a 
versenyből;

 • alkalmassági szempontok és bírálati szempontok összekeverése;
 • nem megfelelő nyilvános meghirdetés;
 • az ajánlatok értékelése nem átlátható eljárás szerint;
 • diszkriminatív alkalmassági követelmények, (pl. regionális vagy nemzeti alapon törté-
nő előnybe helyezés, túlzottan részletes műszaki leírás);

 • pontatlan alkalmassági és indokolatlanul szigorú formai követelmények;
 • rövid határidő az ajánlatok benyújtására.

Gyakori hibák az irányelvek hatálya alá nem tartozó beszerzések esetében:
 • lényeges feltétel módosítása az eljárás lezárását követően;
 • nyilvánosság teljes kizárása;
 • az ajánlatok értékelése nem átlátható eljárás szerint;
 • diszkriminatív alkalmassági követelmények, (pl. regionális vagy nemzeti alapon törté-
nő előnybe helyezés, túlzottan részletes műszaki leírás);

 • pontatlan alkalmassági és indokolatlanul szigorú formai követelmények;
 • rövid határidő az ajánlatok benyújtására.

A Kbt. meghatározza, hogy mely szervezetek milyen beszerzéseik során kötelesek közbe-
szerzési eljárást lefolytatni, továbbá azt is, hogy mikor milyen típusú közbeszerzési eljárás al-
kalmazható. Fő szabály szerint az eljárásban a kedvezményezett lép fel ajánlatkérőként. A 
közbeszerzési szabályok kedvezményezettek általi betartását az irányító Hatóságok, közre-
működő szervezetek és az Audit Hatóság ellenőrzi, az e körben elkövetett szabálytalanság 
a támogatás visszavonását eredményezheti. A közbeszerzési kötelezettség alapelve szerint 
a támogatás megítélése esetén a projekt megvalósításába bevonandó kivitelezőt, szállítót, 
tanácsadót, szolgáltatót, azaz a vállalkozót vagy megbízottat versenyeztetéssel kell kiválasz-
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tani. Ez azt jelenti, hogy bizonyos esetekben a Kbt. szabályai szerint, más esetekben pedig 
egyéb – pl. pályázati útmutatóban meghatározott – módon kell a vállalkozókat, megbízot-
takat kiválasztani. 

Közbeszerzési eljárás a törvényben ajánlatkérőként meghatározott szervezetek minden 
olyan visszterhes szerződés megkötésére irányuló eljárása, amely a törvény által meghatá-
rozott tárgyra irányul, értéke eléri vagy meghaladja a közbeszerzési értékhatárokat, és nem 
tartozik a törvény által meghatározott kivételi körbe. 

A közbeszerzési eljárás fogalmi elemei

Az eljárás alanya: az a szervezet, amely a Kbt. alapján Ajánlatkérőnek minősül (klasszikus 
ajánlatkérők, közszolgáltatók és a Kbt. hatálya alá nem tartozó, egyéb szervezetek, akik 
a Kbt. rendelkezéseinek alkalmazását önként vállalják). 
Az eljárás célja: beszerzésre irányuló visszterhes szerződés megkötése. 
Az eljárás tárgya: a Kbt.-ben meghatározott beszerzési tárgyak valamelyike.
Az eljárás értéke: az a becsült érték, amely eléri vagy meghaladja a közbeszerzési érték-
határokat.
Az eljárás nem tartozik a törvény által meghatározott kivételi körbe. 

A Kbt. ezen túlmenően a közbeszerzések ellenőrzésével, illetve a jogorvoslattal, a Közbe-
szerzési Hatóság feladat- és hatáskörével, valamint a közbeszerzési eljárás alapján megkö-
tött szerződések teljesítésével és módosításával kapcsolatosan is tartalmaz rendelkezéseket.

Az uniós szabályok előírják azt az értékhatárt, amely fölött a közbeszerzés az egész uniós 
belső piac számára nyitott. Ez jelenleg fő szabály szerint árubeszerzés és szolgáltatásmeg-
rendelés esetén 134 000 euró, építési beruházásnál 5 millió euró. Míg az uniós értékhatárt 
évente az EU Hivatalos lapjában kell közzétenni, addig a nemzeti értékhatárt az éves költ-
ségvetési törvényünk határozza meg. Ennek alapján jelenleg 8 millió Ft fölötti értékű áru-
beszerzés és szolgáltatásmegrendelés, valamint 15 millió Ft értékű építési beruházás fölött 
közbeszerzést kell kiírni, amelyen bármely hazai vállalkozás indulhat (amennyiben a kiírás 
nem ér el uniós értékhatárt). Az uniós támogatási rendszer sajátossága tehát, hogy a támo-
gatások felhasználása, a támogatások elköltése az unió belső piacán történik. A támogatá-
sok egy része a beszerzések által más EU-tagállamokba jut vissza, ahonnan – a nettó befi-
zető tagállamoktól – származik. 

A közszférába tartozó kedvezményezettek (állami szervek, önkormányzatok) általá-
ban közbeszerzés kiírására kötelezettek. Azonban vállalkozások számára is kötelező az 
elnyert támogatási összeg közbeszerzés általi felhasználása bizonyos támogatási arány 
fölött (általában 50%). Amennyiben a kedvezményezett nem tudja biztosan megálla-
pítani, köteles-e közbeszerzési eljárást lefolytatni a projekt megvalósítása során vagy 
a közbeszerzési eljárás lefolytatásához nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel, hi-
vatalos közbeszerzési tanácsadó bevonására lehet szükség. Hivatalos közbeszerzési ta-
nácsadó bevonása az eljárás előkészítésébe egyébként közösségi értékhatár elérése és 
uniós támogatás felhasználása esetén kötelező. 
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Mivel az uniós források felhasználása során felmerülő hibák jelentős része származik a 
közbeszerzési szabályok nem megfelelő betartásából, a 272/2014-es Kormányrendelet 
részletes szabályokat állapít meg a közbeszerzések ellenőrzésére. Alacsony értékű (EU-s 
értékhatár alatti, építésnél 300 millió Ft alatti) beszerzések esetén utóellenőrzésre (ex post 
ellenőrzés) kerül sor: az irányító Hatóságot (iH) utólag kell értesíteni a közbeszerzési eljá-
rás eredményéről, eredménytelenségéről, az ajánlattevő kizárásáról, ajánlat érvénytelen-
né nyilvánításáról stb. Nagyobb értékű beszerzések esetén előzetes (ex ante) ellenőrzésre 
kerül sor: a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően a közbeszerzési dokumentu-
mokat be kell nyújtani az iH-nak támogathatósági, elszámolhatósági, műszaki szempontú 
minőségellenőrzésre. Ennek célja a Magyarországot esetlegesen sújtó forrásvesztés koc-
kázatának csökkentése. 

ii. Államháztartási törvény (Áht., 2011. évi cXcv. tv.)

A törvény meghatározza az államháztartás működésének szabályait, különösen az államház-
tartás alrendszereit, a költségvetési szervek jogállását, a költségvetési tervezés és végrehaj-
tás (pl. visszafizetés, behajtás szabályai) kérdéseit, beleértve az uniós forrásokkal kapcsolatos 
speciális költségvetési szabályokat (pl. szankcióként kizárás a támogatásokból). A strukturális 
alapok támogatásai is az államháztartás központi alrendszerén keresztül kerülnek a magyar 
pénzügyi rendszerbe, tehát annak szabályait ezek lebonyolítására is alkalmazni kell. A támo-
gatási eljárást részletesen szabályozó Kormányrendeletek megalkotására is az államháztar-
tásról szóló törvényben kap a kormány felhatalmazást. 

Emellett megemlítendő az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (Xii. 31.) számú Kormányrendelet (ávr.), amely a támogatások pénzügyi lebonyo-
lítását rendezi (pl. előlegfizetés szabályai).

iii. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi clXXXi. törvény 

A törvény célja a fejlesztési támogatások odaítéléséről és felhasználásáról dön-
tő intézményrendszer átlátható működésének és a közpénzekből államháztartáson 
kívüli szervezetek részére nyújtott támogatások fokozottabb átláthatóságának biz-
tosítása. A törvény alapján közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a 
pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a támogatási döntést megho-
zó szerv vagy személy által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási dön-
téssel összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak nem mi-
nősülő adat. A törvény emellett összeférhetetlenséget szabályoz, ennek keretében 
semmisnek mondja ki az olyan támogatási szerződést, amely alapján maga a dön-
téshozó részesül támogatásban saját döntése alapján.

A fentiek mellett számos ágazati törvény határoz meg olyan szabályokat, amelyek ha-
tással vannak az uniós források felhasználására. A szakpolitikai szabályozási környezet-
nek összhangban kell lennie a forráskoordinációval. A megfelelő forrásfelhasználás nem 
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hasznosul, ha a fejlesztéseket akadályozzák az ágazati szabályok, például a környezetvé-
delem, közlekedés területén. Ez az összefüggés fordítva is igaz: a megfelelő szakpolitikai 
szabályozás nem érheti el céljait megfelelő források nélkül. 

iv. Kormányrendeletek

A strukturális és kohéziós alapok hazai lebonyolításának részletes szabályairól Kormányren-
deletek rendelkeznek. A 2007–2013-as programozási időszakban az ERFA-ból, ESzA-ból és a 
KA-ból származó támogatások felhasználási rendjéről a 4/2011. (i. 28.) számú, a 2014–2020-
as programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból (EBS-alapok) származó támo-
gatások felhasználásának rendjéről a 272/2014. (Xi. 5.) számú Kormányrendelet szól. Ezek ha-
tálya kiterjed az alapokból származó kötelezettségek vállalására és teljesítésére, a teljesítés 
ellenőrzésére, a felhasználásában, a lebonyolításban és az ellenőrzésben részt vevő termé-
szetes és jogi személyekre, a támogatást igénylőkre és a kedvezményezettekre. A két, eltérő 
programozási ciklusról szóló jogszabály tehát egyszerre van hatályban. Míg a 4/2011-es Kor-
mányrendelet még három, addig a 272/2014-es már öt alap forrásainak eljárásrendjét sza-
bályozza. A rendeletek alkalmazásakor az ávr. szabályai szubszidiárius jellegűek: azokat csak 
akkor kell alkalmazni, ha a rendelet eltérő szabályokat nem állapít meg. 2014. január 1-től a 
Nemzeti Fejlesztési ügynökség (NFü), amely korábban a legtöbb, kohéziós forrásokkal kap-
csolatos feladatot ellátta, megszüntetésre került. Feladatait a központi koordináció tekinte-
tében a miniszterelnökség, az irányító Hatósági és egyéb adott operatív programokkal és in-
tézkedésekkel kapcsolatos feladatokat pedig az illetékes szaktárcák látják el (a Végrehajtás 
operatív Program kivételével, ami a miniszterelnökséghez tartozik).

A 4/2011-es Kormányrendelet felépítése:
 • intézmények feladatai:

 – Kormány és a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (3–4. §)
 – Miniszterelnökséget vezető államtitkár és az irányító Hatóságok (5. §)
 – ágazati fejlesztésekért felelős miniszterek (6. §)
 – államháztartásért felelős miniszter (7. §)
 – Közreműködő szervezetek (17. §)

 • Összeférhetetlenségi szabályok (14. §)
 • Pályázati rendszer működése:

 – Pályázati felhívás előkészítése, tartalma (21. §)
 – Pályázat tartalma (22. §)
 – Pályázat elbírálása (23/A–28. §)

 • Támogatási szerződés (polgári jogi szerződés, támogatási okirattal is polgári jogi jogvi-
szony jön létre): 

 – Szerződéskötési folyamat (30. §) 
 – Támogatási szerződés biztosítéka (33. §)
 – Módosítás, elállás (35–36. §)
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 • Közbeszerzésre vonatkozó szabályok (37–46. §)
 • Pénzügyi folyamatok (47–78. §)
 • Fenntartási kötelezettség (79–80. §)
 • jogorvoslatok:

 – Kifogás (81–82. §)
 – Szabálytalanság (83–100. §)

 • Követeléskezelés (101–104. §)
 • Ellenőrzés (105–114. §)

A 272/2014-es Kormányrendelet felépítése:
 • intézmények feladatai:

 – Kormány (4. §)
 – Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (5–6. §)
 – Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság feladatai (7. §)
 – Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter feladatai (8–14. §)
 – Az államháztartásért felelős miniszter feladatai (15. §)
 – Az Audit Hatóság feladatai (16. §)
 – Az igazoló Hatóság feladatai (17. §)
 – A szakpolitikai felelős feladatai (18. §)
 – A területi szereplő feladatai (19. §)
 – Az irányító Hatóság vezetőjének feladatai (20–24. §)
 – Az illetékes hatóság és a szakmai támogató feladatai az EMVA vonatkozásában (25. §)
 – A kifizető ügynökség feladatai az EMVA vonatkozásában (26. §)
 – Az átruházott feladatokat ellátó közbenső szerv feladatai az EMVA vonatkozásában (27. §)
 – Az együttműködő szervezet feladatai az EMVA vonatkozásában (28. §)
 – A Monitoring Bizottságok feladatai (29–32. §)

 • Az intézményrendszer működésével kapcsolatos szabályok (33–38. §)
 • Összeférhetetlenségi szabályok (39. §) 
 • Végrehajtás-szervezés (40–44. §)
 • Felhívások előkészítése és meghirdetése (45–53. §)
 • Kiválasztási eljárások és szabályaik (54–94. §)

 – Kiemelt kiválasztási eljárásrend különös szabályai (56. §)
 – Területi kiválasztási rendszer eljárásrend különös szabályai (57. §)
 – A támogatási kérelem benyújtása és elbírálása (58–70. §)
 – A közösségvezérelt helyi fejlesztés (clld) eszközhasználatára vonatkozó sza-
bályok (71–71. §)

 – Pénzügyi eszközök esetén alkalmazandó kiválasztási eljárásokkal kapcsolatos sza-
bályok (73–74. §)

 – Támogatási jogviszony (75–94. §)
 • Közbeszerzési eljárások ellenőrzése (95–109. §)
 • A támogatások pénzügyi lebonyolítási rendszere, kifizetések:
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 – Pénzügyi lebonyolítási rendszer (110–114. §)
 – Támogatás kifizetése (115–147. §)
 – A támogatások pénzügyi lebonyolítási rendszere pénzügyi eszközök esetén (148–152. §)

 • jogorvoslatok:
 – Kifogás (152–155. §)
 – Szabálytalanság (156–174. §)

 • Követeléskezelés (175–177. §)
 • Fenntartás (178–180. §)
 • Éves elszámolás az Európai Bizottsággal (181–183. §)
 • A támogatások felhasználásának ellenőrzése (184–191. §)
 • A közműberuházásokra vonatkozó szabályok (192. §)
 • Monitoring és információs rendszer (193–195. §)
 • Elektronikus kapcsolattartás és dokumentáció (196–199. §)

Míg korábban az egyes eljárási lépéseket, belső intézményi folyamatokat leíró Egységes 
Működési Kézikönyv (EMK) miniszteri utasítás (NFM, 26/2012) formájában volt kiadva, addig 
jelenleg az EMK a 272/2014-es Rendelet mellékletét képezi (1. melléklet). Az EMK minden 
program vonatkozásában egységes eljárási szabályrendszert rögzít a programok végrehajtá-
sával megbízott intézményrendszer számára. Az EMK tehát az intézményrendszer részletes 
belső folyamatait szabályozza, ennek keretében törekszik a teljességre, ugyanakkor hagy te-
ret az önálló munkaszervezésre (elsősorban a közreműködő szervezetek számára). 

1.5. állAMi TáMoGATáSoKRA VoNATKozó UNióS SzABályoK

1.5.1. Bevezetés

Az uniós belső piac működésének alapelve a verseny szabadsága, melynek feltétele, 
hogy a tagállamok gazdaságpolitikájuk alakítása keretében támogatások nyújtásával csak – 
az unió által elismert – speciális célok elérése érdekében befolyásolhassák a piac működé-
sét. Ezért a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások szabályozása, ellenőrzése kezdet-
től fogva uniós hatáskörben van, azaz az irányadó szabályokat uniós szinten határozzák meg, 
amelyeket a tagállamok kötelesek betartani. Ez azt is jelenti, hogy az unióban a versenyt tor-
zító intézkedések kiszűrése az Európai Bizottság kizárólagos feladata, döntéseit a tagállamok 
az Európai Bíróságon támadhatják meg.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése5 fő sza-
bályként tiltja állami támogatás nyújtását annak érdekében, hogy csökkentse a verseny tor-
zulásának kockázatát a belső piacon. 

 5  Ha a szerződések másként nem rendelkeznek, a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által 
  vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy 
  bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt vagy azzal fenyeget, amennyiben
  ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet.
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A tilalom azonban nem abszolút érvényű, a fő szabály alóli kivételeket az EUMSz 107. cikk 
(2) és (3) bekezdése határozza meg. E bekezdések az unió más politikáiban kitűzött célokkal 
(pl. kohézió, környezetvédelem, foglalkoztatás stb.) összhangban – meghatározott feltételek 
betartása mellett – engedélyezik állami támogatások nyújtását.

Az EUMSz 108. cikk az eljárási szabályokat tartalmazza. E cikk (3) bekezdése értelmében, 
amennyiben a tagállam úgy ítéli meg, hogy az általa tervezett intézkedés állami támoga-
tást tartalmazhat, köteles azt bejelenteni az Európai Bizottságnak, és a bizottság jóváhagyó 
– az intézkedést „nem állami támogatásnak” vagy az uniós joggal összeegyeztethető tá-
mogatásnak minősítő – határozatának kihirdetéséig azt nem léptetheti hatályba. Ezen sza-
bály alól kivételt csak az olyan intézkedések képeznek, amelyek megfelelnek valamely cso-
portmentességi rendeletnek.

Az EUMSz 109. cikke és az Európai Közösséget létrehozó szerződés 92. és 93. cikkének a 
horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról szóló 994/98/EK ta-
nácsi rendelet alapján az Európai Bizottság rendeletet, illetve határozatot (ún. csoportmen-
tességi rendelet) adhat ki, melyekben meghatározhatja az állami támogatások uniós joggal 
való összeegyeztethetőségének és a bizottság felé történő bejelentési kötelezettség alóli 
mentesülésének feltételeit. Hatályos csoportmentességi rendeletek:

 • az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizo-
nyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról 
szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (Hl l 187, 2014. 06. 26., 1. o.); 

 • az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában 
a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott 
támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvání-
tásáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (Hl l 193., 2014. 07. 
01., 1–75. o.); 

 • az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a ha-
lászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával fog-
lalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a belső piac-
cal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. december 16.-i 1388/2014/EU 
bizottság rendelete (Hl l 369., 2014. 12. 24., 37–63. o.); 

 • az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általá-
nos gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javá-
ra közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkal-
mazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat (Hl l 7., 2012. 01. 11., 3–10. o.); 

 • a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 
1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 
1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (Hl l 315., 2007. 12. 03., 1. o.).
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A csoportmentességi rendeletekkel azonos módon kezelendőek, azaz szintén men-
tesülnek a bejelentési kötelezettség alól azon állami támogatások, melyek az alábbi ren-
deletek valamelyikének hatálya alá esnek:

 • az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély ösz-
szegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-ai 
1407/2013/EU bizottsági rendelet (Hl l 352, 2013. 12. 24. 1. o.); 

 • külön szabály vonatkozik az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalko-
zások részére adható csekély összegű támogatásokra: az Európai Unió működésé-
ről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást 
nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalma-
zásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (Hl l 114, 2012. 04. 
26., 8–13. o.); 

 • külön szabályozás a mezőgazdasági szektor területén nyújtható csekély összegű tá-
mogatásokra: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a 
mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazá-
sáról szóló, 2013. december 18-ai 1408/2013/EU bizottsági rendelet (Hl l 352., 2013. 
12. 24., 9–17. o.); az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének 
a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való al-
kalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (Hl l 190., 2014. 
06. 28., 45–54. o.). 

Fentiek esetében, csekély összegük miatt, a bizottság úgy ítéli meg, hogy azok nem torzítják 
a tagállamok közötti kereskedelmet, illetve nem befolyásolják a versenyt. 

Amennyiben egy tagállam figyelmen kívül hagyja a fenti bejelentési kötelezettséget 
(és az intézkedés nem tartozik tagállami hatáskörben mentesíthető támogatások kö-
rébe), az intézkedés jogellenes támogatásnak minősül. A jogellenes támogatások uni-
ós joggal való összeegyeztethetőségének megítélése – panaszra vagy hivatalból indított 
vizsgálati eljárásban – a bizottság hatáskörébe tartozik. 

Amennyiben az összeegyeztethetőségi vizsgálat során az Európai Bizottság arra a meg-
állapításra jut, hogy valamely jogcím alapján a támogatás összeegyeztethető az uniós jog-
gal, a jogellenes támogatásnyújtásnak külön uniós jogkövetkezménye nincsen. Ameny-
nyiben azonban megállapítja az uniós joggal való összeegyeztethetetlenséget, egyúttal 
elrendeli a jogellenesen nyújtott támogatás visszatéríttetését. Az Európai Bizottság dön-
tése alapján uniós jogba ütköző támogatás kamatokkal növelt értékét legfeljebb tíz évre 
visszamenőleg kell visszafizetni. Az tíz évnél régebben nyújtott támogatások visszafizet-
tetése nem rendelhető el. 

A jogellenesség hazai jogkövetkezménye, hogy a nemzeti bíróságok például egy verseny-
társ által indított kereset alapján jogorvoslatot rendelhetnek el a jogellenes állami támoga-
tás kedvezményezettjével szemben. A nemzeti bíróságok a nemzeti jog keretein belül el-
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rendelhetik a jogellenes támogatás visszatéríttetését, továbbá helyt adhatnak a támogatás 
jogellenességével okozott károk megtérítése iránti kérelmeknek.6 

Magyarországon a miniszterelnökség keretében működő Támogatásokat Vizsgáló iro-
da (tvi.kormany.hu) az állami támogatások versenyszempontú ellenőrzésének központi 
koordináló szerve. Munkáját az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támo-
gatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (iii. 
22.) számú Kormányrendelet alapján végzi. Feladatai – többek között – a támogatási ter-
vezetek uniós állami támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőségének megítélé-
se; a de minimis vagy rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó 
támogatási intézkedések bevezetésének engedélyezése, támogatási programból kiíran-
dó pályázati felhívások esetében azok hazai, illetve uniós jogszabályokkal való összhang-
jának vizsgálata, a bizottsági jóváhagyást igénylő esetekben a jóváhagyatási eljárás lefoly-
tatása, éves jelentés készítése a bizottság részére.

A 2014–2020-as programozási időszakban, az állami támogatások vonatkozásában, az 
uniós források igénybevételének egyik ex ante feltétele az állami támogatások hatékony el-
lenőrzésének biztosítása. 

1.5.2. Állami támogatás fogalma

Ahhoz, hogy egy intézkedés az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése alapján állami támogatásnak 
minősüljön,7 az alábbi feltételeknek együttesen kell teljesülniük:
1. A kedvezményezett gazdasági tevékenységet végez: a vállalkozás fogalmába nem-

csak a jogi személyiséggel vagy azzal nem rendelkező gazdasági társaságok tartoz-
nak, hanem minden olyan piaci szereplő, amely tényleges gazdasági tevékenysé-
get végez a belső piacon, függetlenül annak jogi státuszától. Gazdasági tevékenység 
bármely, egy adott piacon termékek és szolgáltatások nyújtásával járó tevékenység, 
amely feltételezi az ellenszolgáltatásért vállalt kockázatot. Az uniós joggyakorlat tág 
értelmezése szerint tehát nemcsak a társasági jog szerinti gazdasági társaságokról 
van szó, hanem egyes esetekben ide tartozhatnak az alapítványok, egyetemek, kuta-
tóintézetek stb. is. állami támogatási szempontból mindig azt kell vizsgálni, hogy ki 
(vagy kik) a támogatás végső kedvezményezettje(i), aki(k)nél a gazdasági előny tény-
legesen megjelenik. Ez nem minden esetben azonos azzal a személlyel, akinek a ré-
szére a támogatás kifizetésre, nyújtásra került.

2. Állami forrás felhasználása: az „állam” fogalom szélesen értelmezendő, nemcsak a 

 6 Részletesen ld. Gyürkés (2013): Az uniós állami támogatási szabályok alkalmazása az adóintézkedések
  területén – az Európai Bíróság esetjogának tükrében. 2. Az állami támogatás EUMSz 107. cikk (1) bekezdés
  szerinti tilalma in állami Támogatások joga. 17 (2013/1) p. 3-43. Elérhető:
  http://www.atj.versenyjog.com/images/stories/issues/2013/ATj_2013_1.pdf (2015. 09. 01.)

 7 Részletesen ld. az EUMSz 107. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági
  közleménytervezetet. Elérhető:
  http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_state_aid_notion/draft_guidance_hu.pdf (2015. 09. 01.)
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központi kormányzathoz tartozó minisztériumok, intézmények, egyéb hatóságok ál-
tal nyújtott támogatás, hanem az államháztartás bármilyen helyi szerve (önkormány-
zat, megye, régió) által nyújtott támogatás is állami támogatásnak minősül. Ezen felül 
nemcsak az állam (állami szerv) által közvetlenül nyújtott támogatásokról van szó, ha-
nem minden állami pénzeszközre visszavezethető, azzal szerves kapcsolatba hozható 
támogatás is idetartozik, függetlenül attól, hogy milyen szervezet helyezi ki. Szintén 
állami támogatás az állami bevételek elmaradása, például adókedvezmény igénybe-
vétele révén. Az „állam” fogalmába beletartozik mind az államháztartás, mind az ál-
lamháztartás által részben finanszírozott, az általa vagy alrendszerei által létrehozott 
vagy irányított intézmény is. Mivel nem tagállamtól származnak, és a döntéshozatal-
ra sem nemzeti szinten kerül sor, nem is minősülnek állami támogatásnak a közvetle-
nül az unió intézményei által jóváhagyott támogatások (pl. TEN-T, Horizont 2020).

3. Az intézkedés szelektív: az intézkedés nem terjed ki a gazdaság minden szereplőjé-
re, csak egy régió, egy gazdasági ágazat vagy adott vállalatok számára stb. jelent gaz-
dasági előnyt. Ha egy intézkedés keretében az előírt feltételeknek eleget tevő azonos 
ténybeli és jogi helyzetben lévő vállalkozások automatikusan részesülnek vagy része-
sülhetnek az adott támogatásban, az általános intézkedésnek minősül és nem állami 
támogatásnak.

4. Az intézkedés előnyt jelent a kedvezményezettnek: az állami támogatás olyan 
előnyt jelent a kedvezményezett számára, amelyet azonos piaci körülmények és finan-
szírozási viszonyok mellett a piacon egyébként nem érhetne el. így előnyt jelenthet 
az olyan intézkedés is, amelyért a támogatottnak cserébe valamit tennie kell, például, 
hogy strukturális átalakítást hajtson végre a piachoz való alkalmazkodás érdekében.

5. A verseny érintettsége: az érintett vállalkozásnak olyan piacon kell tevékenykednie, 
amelyen a vállalkozások között verseny van (vagy lehetne). Egy intézkedés állami tá-
mogatásnak minősítéséhez nem szükséges megállapítani a verseny tényleges korlá-
tozását, illetve a tagállamok közötti verseny tényleges érintettségét, hanem elegen-
dő azt megvizsgálni, hogy az intézkedés képes-e hatást gyakorolni a kereskedelemre, 
illetve torzítani a versenyt.

6. A tagállamok közötti kereskedelem érintettsége: a tagállamok közötti kereskede-
lem befolyásolása az áruk és szolgáltatások szabad áramlása következtében a legtöbb 
esetben fennáll, az Európai Bizottság a feltétel teljesülését általában vélelmezi, ennek 
ellenkezőjét a tagállamnak kell bizonyítania. Ugyanakkor ha bizonyítható, hogy a tá-
mogatás nem vezet kereslet vagy befektetések vonzásához az érintett térségben, és 
nem akadályozza más tagállamokból származó vállalkozások letelepedését, továbbá 
a kedvezményezett által nyújtott termékek vagy szolgáltatások tisztán helyi jellegű-
ek vagy földrajzilag korlátozott vonzáskörzettel bírnak és végül a szomszédos tagálla-
mok piacaira és fogyasztóira csak marginális hatást gyakorolnak, a kereskedelem érin-
tettsége feltétel nem teljesül.
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1.5.3. Összeegyeztethető állami támogatások8

Bár az állami támogatás nyújtásának tilalmát fő szabályként mondja ki az EUMSz, az általá-
nos tiltás alól vannak kivételek. A kivételek csoportosítása több szempontból elvégezhető:

 • céljuk szerint: horizontális (kis- és középvállalkozások, képzés, kutatás-fejlesztés, 
környezetvédelem, foglalkoztatás, kockázati tőke stb.), regionális, ágazati (mező-
gazdaság, halászat, légi szállítás, szélessávú hálózat kialakítása stb.) támogatások.

 • Vonatkozó eljárási szabályok szerint:
a) Tagállami hatáskörben nyújtható támogatások
i. A csekély összegű (de minimis) támogatás nem minősül az EUMSz 107. cikk (1) bekez-

désének hatálya alá tartozó állami támogatásnak, ha annak nagysága nem haladja meg 
vállalkozásonként és háromévente a 200 ezer eurót (részletesebben lásd. 1.5.6.1. pont).

ii. A csoportmentességi rendeletek9 hatálya alá tartozik, és teljesíti az eljárási10 és az 
anyagi összeegyeztethetőségi feltételeket is. A csoportmentességi rendeletek célja a 
bizottság munkaterhének csökkentése és a támogatásnyújtás feltételeinek egysége-
sítése, egyszerűsítése. lényege, hogy a bizottság egyes területeken lemond a támo-
gatások előzetes ellenőrzésének és jóváhagyásának kizárólagos jogáról, azt átengedi 
a tagállamoknak. Ezzel egyszerűsödik az eljárás, hiszen a tagállamoknak e támoga-
tásokat nem kell előzetesen bejelenteni, és a kedvezmény nyújtásával megvárni a 
bizottság sokszor hónapokig elhúzódó döntéshozását. Egyúttal a bizottság munka-
terhe is csökken, kapacitásait a nagyobb volumenű támogatások ellenőrzésére for-
díthatja. A tagállamok által a csoportmentességi rendeletek be nem tartása esetén a 
támogatást nyújtó szerv döntése megtámadható, nemcsak a bizottságnál, hanem a 
tagállami bíróságoknál is. 

A hatályos általános csoportmentességi rendelet, a szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategó-
riáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendeletben szereplő támogatási kategóriák:
- Regionális beruházási támogatás
- KKV-knak nyújtott beruházási, tanácsadási és piacra jutási támogatás
- A KKV-k finanszírozási eszközökhöz való hozzáférését elősegítő támogatás
- Kutatásfejlesztési és innovációs támogatás
- Képzési támogatás
- Hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű munkavállalókra irányuló támogatás
- Környezetvédelmi, energiahatékonysági támogatás
- Természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására nyújtott támogatás
- Szélessávú infrastruktúrára irányuló támogatás
- A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás
- Sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás
- Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás

 8 Részletesen ld. Hargita (2012): Az infrastruktúra építésének támogathatósága a leipzig/Halle-ítélet után.

  4. Az állami támogatási szabályok alkalmazása in állami Támogatások joga. 15 (2012/3) p. 5–19. o. Elérhető:
  http://epa.oszk.hu/02400/02450/00015/pdf/EPA02450_atj_2012_3.pdf (2015. 09. 01.)  

 9 A hatályos csoportmentességi rendeleteket a 7.-ik lábjegyzet tartalmazza.

 10 Utólagos tájékoztatási formanyomtatvány megküldése.

KRE_könyv_all.indd   47 14/12/15   10:58



| 48

iii. A közszolgáltatás kompenzációja, amennyiben a 2012/21/EU közszolgáltatási hatá-
rozat vagy az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet feltételei teljesül-
nek.11 Ez azt jelenti, hogy van világos felhatalmazó aktus, és ellenőrzésre kerül, hogy a 
feladat ellátásáért nyújtott állami kompenzáció összege nem haladja meg a közszol-
gáltatás nettó költségeit, beleértve egy ésszerű profitot.

b) Az Európai Bizottság előzetes engedélyéhez kötött támogatás: ha egy intézkedés ál-
lami támogatásnak minősül, és nem tartozik a fenti kategóriák (csoportmentesség, 
de minimis támogatás) egyikébe sem, azt jóváhagyásra be kell jelenteni a bizottság-
nak. Az összeegyeztethetőség elbírálásánál a támogatás közös cél elérése érdekében 
kifejtett pozitív, illetve a versenyre és a kereskedelemre gyakorolt negatív hatásai ke-
rülnek összehasonlításra, valamint vizsgálat tárgyát képezi a támogatás szükséges-
sége, arányossága és a kedvezményezett tevékenységére gyakorolt ösztönző hatása 
is. A mérlegelés során a támogatás EU szociális jólétére gyakorolt hatását is vizsgál-
ja a bizottság. A vizsgálatra az irányadó másodlagos szabályok alapján kerül sor, ha 
van ilyen,12 vagy ennek hiányában közvetlenül az EUMSz 107. cikk (2) és (3) bekezdé-
sei, valamint egyes szállítási infrastruktúrák (pl. intermodális központok) esetében az 
EUMSz 93. cikke alapján.

A támogatást nyújtóknak fő szabályként csak a támogatási programjaikat és pályáza-
ti felhívásaikat kell engedélyeztetniük a Támogatásokat Vizsgáló irodával és/vagy az Eu-
rópai Bizottsággal, a támogatási programból nyújtott egyedi támogatásokat már nem. 
A támogatási programok általában jogszabályokban jelennek meg, és amennyiben az 
általános csoportmentességi rendelet alapján vezették be őket, hivatkozást tartalmaz-
nak a 651/2014/EU rendeletre. Amennyiben egy támogatást támogatási programon kí-
vül nyújtanak (ad hoc támogatás), azt külön kell engedélyeztetni a Támogatásokat Vizs-
gáló irodával és/vagy az Európai Bizottsággal.

1.5.4. Közszolgáltatás13

A közszolgáltatásért fizetett kompenzáció nem minősül állami támogatásnak, ha egy pro-
jekt megvalósítására és/vagy annak működtetésére (1) a tagállam joga alapján közszolgál-
tatásnak minősülő tevékenység ellátására irányuló közszolgáltatatási kötelezettség kereté-
ben kerül sor; és (2) az ellentételezés kiszámításának alapjául szolgáló feltételeket tárgyilagos 
és átlátható módon előzetesen kerül megállapításra; (3) az ellentételezés nem haladja meg 

 11  Különleges feltételek vannak, például a megbízás léte, időtartama és a kompenzáció nagysága nem
  haladhatja meg évente a 15 millió eurót. Ebben a konstrukcióban a szükséges infrastruktúra-beruházás
  támogatása elosztható a közszolgáltatással való megbízás időtartamára (általában 10 év, hacsak az
  értékcsökkenési szabályok nem indokolnak más időtartamot). 

 12  A hatályos uniós állami támogatási szabályok a következő címen érhetők el:
  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html (2015. 09. 01.)

 13  Részletesen ld. Hargita (2012).
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a közszolgáltatási kötelezettségek végrehajtása során felmerülő költségek egészben vagy 
részben való fedezéséhez szükséges mértéket, figyelemmel az érintett bevételekre és a 
méltányos nyereségre; (4.) a közszolgáltatási kötelezettség végrehajtásával megbízott vál-
lalkozás kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történik vagy a szükséges ellentétele-
zés mértéke azon költségek elemzése alapján kerül megállapításra, amelyek egy átlagos, jól 
vezetett és a szükséges eszközökkel megfelelően felszerelt vállalkozásnál felmerülnének14. 

Megjegyzendő, hogy az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló szabályok biz-
tosítják annak összeegyeztethető támogatás,15 illetve csekély összegű támogatás16 formájá-
ban történő nyújtásának lehetőségét is.

1.5.5. infrastrukturális beruházások megítélése állami támogatási szempontból17

Az Európai Bizottság sokáig olyan közérdekű, általános gazdaságpolitikai intézkedés-
nek tekintette az infrastruktúra-beruházást és -üzemeltetést (pl. kikötők, repterek, stadio-
nok), amelyet nem vizsgálhat az állami támogatásokra vonatkozó szabályok alapján, felté-
ve, ha az azokhoz való hozzáférés diszkriminációmentesen nyitva áll a felhasználók előtt. 
Ez a megközelítés 2000-ben megváltozott: az Európai Bíróság kimondta, hogy a repülő-
tér-üzemeltetés nem közérdekű, hanem gazdasági tevékenységnek minősül. Az ezt követő 
évek töretlen bírósági gyakorlata szerint a gazdasági tevékenységhez kötődő infrastruktú-
ra-beruházások, valamint az infrastruktúra-üzemeltetés támogatása kizárólag az uniós álla-
mi támogatásokra vonatkozó anyagi és eljárási szabályok betartásával lehetséges. A bíróság 
jelenlegi joggyakorlata már nemcsak az infrastruktúra üzemeltetését, hanem annak kiépíté-
sét is gazdasági tevékenységnek tekinti.

Ez alapján bármilyen infrastrukturális beruházás támogatása során a tagállamnak ügyel-
nie kell arra, hogy nem csupán az infrastruktúra üzemeltetése, hanem annak kiépítése is gaz-
dasági tevékenységnek számít, feltéve, ha a kiépített infrastruktúrát a későbbiekben gazda-
sági tevékenységhez is használják. csak azon infrastruktúra-fejlesztési támogatásokra nem 
vonatkoznak az állami támogatási szabályok, amelyeket a későbbiekben gazdasági tevé-
kenységhez nem használnak. 

Kivételt jelentenek – a bíróság gyakorlata alapján is – bizonyos közérdekű beruházások, 
például nem minősülnek gazdasági tevékenységnek a biztonsági jellegű, rendőri, vámügyi, 
tűzvédelmi, meteorológiai, légi irányítási, valamint a világűr felügyeletéhez kapcsolódó in-
tézkedések. Azt, hogy az adott tevékenység gazdasági vagy közérdekű jellegű-e, esetről 

 14  lásd még c-280/00. sz. ügy Altmark Trans GmbH és Regierungsprasidium Magdeburg v.
  Nahrverkehrsgesellschaft EBHT 2003, 1–7747. o.

 15  Akár bejelentésköteles, akár nem, a bizottsági közszolgáltatási keretszabály alapján.

 16  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű   
  szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról   
  szóló 360/2012/EU bizottsági rendelet, Hl l 114/8., 2012. 04. 26.

 17 Részletesen ld. Hargita (2012).
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esetre kell eldönteni. A bizottság listát készített a bejelentési kötelezettség alá tartozó, fő 
szabályként gazdasági jellegű tevékenységekről: kikötői, repülőtéri, stadioni, üzleti központi, 
hulladékkezelési, bizonyos K+F, energia és szélessávú infrastruktúrák. 

1.5.6. egyes, a belső piaccal összeegyeztethető támogatások részletszabályai

1.5.6.1. De minimis (csekély összegű) támogatás

Minden tagállamban számos olyan kis összegű és jelentőségű támogatás létezik, melyek 
még nemzeti szinten sem bír jelentős versenytorzító hatással. A gyakorlat azt mutatta, hogy 
a csekély jelentőségű támogatások nagy száma lehetetlenné teszi az Európai Bizottság szá-
mára, hogy a versenytorzítás szempontjából fontosabb esetekre koncentráljon,18 emiatt ve-
zette be a bizottság a csekély összegű (de minimis) támogatási kategóriát. 

de minimis támogatásnak minősülnek azok az ezen a jogcímen igénybe vett támoga-
tások, melyek összege egy vállalkozás tekintetében, tagállamonként nem haladja meg a 
200 ezer eurót egy három éves időperiódusban. E támogatások a bizottság előzetes enge-
délye és előzetes, illetve utólagos értesítése nélkül nyújthatók. Fontos kivétel, hogy ezen 
a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban a mezőgazdaságban és a szállítási ágazat-
ban működő vállalkozások teherszállító jármű vásárlása esetén, az importáruval szemben 
belföldi áru használatához kötött támogatások, valamint az exporthoz közvetlenül kap-
csolódó tevékenységek. A de minimis támogatások (kevés kivétellel) minden ágazatban, 
bármely vállalkozásnak nyújthatók, nyilvántartásukért és ellenőrzésükért a tagállam fele-
lős. A támogatást nyújtó a kedvezményezettet írásban tájékoztatja a támogatás típusáról 
és tartalmáról. A kedvezményezettnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kérelem benyújtásá-
nak évében és az azt megelőző két pénzügyi évben mekkora összegű de minimis támo-
gatásban részesült.

1.5.6.2. Regionális beruházási támogatás csoportmentességi rendelet alapján 

A regionális beruházási támogatás19 az Európai Bizottság által meghatározott támogatha-
tó térségekben és meghatározott mértékben nyújtható. 

Az ún. regionális támogatási térkép tartalmazza, hogy az ország egyes régióiban, illetve a 
fejlett régiók esetében kisebb területi egységeiben beruházó vállalatok számára beruházási 
támogatásként mekkora állami támogatás adható.

A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó Regionális állami támogatásokról szóló irány-

 18 Hargita (2003): állami támogatások Magyarországon az uniós versenypolitika tükrében. Phd-értekezés. 
  in TVi információs Füzetek. (23) 2005. p. 139. o. Elérhető: 
  http://tvi.kormany.hu/download/f/d1/00000/TVi_infofuezet_23_PHd.pdf (2015. 09. 01.)

 19 A regionális támogatásokra vonatkozó szabályok fejlődéstörténetét ld. részletesen Hargita (2003): 
  V. Az állami támogatási ellenőrzési politika és a regionális támogatások. 
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mutatás20 (a továbbiakban: regionális iránymutatás) szerint a tagállam elkészíti és jóváha-
gyásra elküldi a bizottságnak regionális támogatási térképét. 

A nagyberuházások21 beruházási támogatást a regionális támogatási térképen szerep-
lő mértékhez képest csak csökkentett intenzitással22 kaphatnak. Nem adható regionális 
beruházási támogatás acéliparnak, a hajógyártáshoz, széniparban, a szintetikusszál-ipar-
ban, szállítási ágazatban (beleértve a kapcsolódó infrastruktúrát), elsődleges mezőgazda-
sági termeléshez, energiaágazatnak.

Egy vállalkozás folyó kiadásainak csökkentéséhez adott regionális támogatás (működési 
támogatás23) általában tilos.
Kétfajta jogosult régió jelölhető ki a tagállamok támogatási térképein:

 • Rendkívül alacsony életszínvonal, jelentős alulfoglalkoztatottság: GdP/fő < EU-átlag 
75%-a (EUMSz 107. cikke (3) bekezdésének a) pontja);

 • Nemzeti szinten elmaradott térség (egyéb okból támogathatók – EUMSz 107. cikke 
(3) bekezdésének c) pontja).

A regionális iránymutatás szerint a maximális támogatási intenzitás a következőképpen alakul:
 • EUMSz 107. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerinti térségekben:

 – Regionális GdP/fő ≤ EU-27 átlag 45%-a: max. 50%,
 – 45% < regionális GdP/fő ≤ EU-27 átlag 60%-a: max. 35%,
 – 60% < regionális GdP/fő ≤ EU-27 átlag 75%-a: max. 25%;

 • EUMSz 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerinti térségekben:
 – „c” térségnek minősülő térségekben fő szabályként 10%.

általános szabály, hogy a kedvezményezettnek 25% önrészt mindenképpen támogatás-
mentes formában (lehet saját forrás, de kereskedelmi banki hitel is) biztosítania kell. 

Magyarország 2014. július 1-jétől 2020 végéig alkalmazandó magyar regionális támo-
gatási térképe az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kap-
csolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (iii. 22.) számú Kor-
mányrendelet 25. §-ában került kihirdetésre.

 20 Hl c 209., 2013. 07. 23. Elérhető: 
  http://eur-lex.europa.eu/lexUriServ/lexUriServ.do?uri=oj:c:2013:209:0001:0045:HU:PdF (2015. 09. 01.)

 21  Az általános csoportmentességi rendelet 2. cikkének 52. pontja alapján „nagyberuházási projekt”: 
  a támogatás nyújtásának napján érvényes árakon és árfolyamokon számítva 50 millió eurót meghaladó 
  elszámolható költségű induló beruházás.

 22 Az általános csoportmentességi rendelet 2. cikkének 20. pontja alapján „kiigazított támogatási összeg”: 
  nagyberuházási projekt esetében a következő képlet alapján kiszámított megengedhető maximális 
  támogatási összeg: 
  maximális támogatási összeg = R × (A + 0,50 × B + 0 × c),
  ahol: R a támogatás nyújtásának napján hatályos, jóváhagyott regionális térképen szereplő, érintett 
  területen alkalmazandó maximális támogatási intenzitás a KKV-kra vonatkozó megnövelt támogatási 
  intenzitás nélkül; A az elszámolható költségek első 50 millió eurós része; B az elszámolható költségek 
  50 és 100 millió euró közötti része; és c az elszámolható költségek 100 millió euró feletti része.

 23  Regionális működési támogatásra jogosult régiók a legkülső, illetve ritkán lakott régiók 
  (ld. általános csoportmentességi rendelet 2. cikkének 7., 12. és 55. pontjai).
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A 2007–2013-as időszakban hatályos térképhez képest a Közép-dunántúl és Nyugat-du-
nántúl régiókban 5-5%-kal csökken az intenzitás mértéke. Budapesten nagyvállalatoknak 
regionális beruházási támogatás nem adható, Pest megyének pedig csak egy része támo-
gatható. Pest megye 82 településén 35%-ra nő az intenzitás mértéke a 2007–2013 közötti 
időszakban hatályos 30%-hoz képest.24

 24  A 2014–2020 közötti időszakban a „c” térségben a támogatási intenzitás növelésére, 
  így a szomszédos „a” és „c” térség közötti fejlettségbeli különbség kiegyenlítésére az RTi 176. pontja alapján 
  nyílt lehetőség azáltal, hogy a két térség közötti támogatási intenzitásbeli különbség nem haladhatja meg 
  a 15%-os mértéket: „Amennyiben valamely ‚c’ térség szomszédos valamelyik ‚a’ térséggel, az ilyen ‚c’ 
  térségen belüli, az ‚a’ térséggel szomszédos NUTS 3 régiókban vagy NUTS 3 régiók részeiben a 
  megengedett maximális támogatási intenzitás szükség esetén úgy növelhető, hogy a két térség 
  támogatási intenzitása közötti különbség ne haladja meg a 15 százalékpontot”.

1. A KoHÉzióS PoliTiKA álTAláNoS KÉRdÉSEi

2014–2020 között alkalmazandó regionális támogatási térkép Magyarországon
Forrás: http://tvi.kormany.hu/regionalis-tamogatasi-terkep (2015. 09. 01.) 
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maximális támogatási intenzitások (%) 2014-2020 között

nagyvállalat Középvállalat Kisvállalat

a)
 k

at
eg

ór
iá

s t
ér

sé
ge

k

Nyugat-dunántúli régió 25 35 45

Közép-dunántúli régió 35 45 55

Dél-dunántúli, 
észak-magyarországi,
észak-alföldi, dél-alföldi régió

50 60 70

Pest megye nem támogatható területei 0 10* 20*

c)
 k

at
eg

ór
iá

s t
ér

sé
ge

k

Pest megye c) kategóriás 35%-os 
régióval határos területei

20** 30 40

Pest megye c) kategóriás 50%-os 
régióval határos területei

35** 45 55

1.5.6.3. KKV-k beruházási támogatása25

A regionális támogatási térképen nem szereplő területeken, illetve a regionális beruhá-
zási támogatásból kizárt ágazatokban (pl. szállítás) az 1.5.6.2. pontban ismertetett beruhá-
zási támogatás nem nyújtható, ugyanakkor az általános csoportmentességi rendelet 17. 
cikke alapján a kis- és középvállalkozások beruházásai támogathatók (kisvállalkozás esetén 
20%-os, középvállalkozás esetén 10%-os támogatási intenzitással). A feltételek hasonlóak az 
1.5.6.2. pontban ismertetett regionális beruházási támogatáséihoz. 

1.5.6.4. Foglalkoztatási támogatás csoportmentességi rendelet alapján 

A regionális támogatási térképen nem szereplő területeken az 1.5.6.2. pontban ismerte-
tett beruházási támogatás nem nyújtható. Ugyanakkor e területeken is ösztönözhető a fog-
lalkoztatás növelése, nagyvállalatok esetében is. Ennek egyik lehetősége a hátrányos hely-

 25 in állami Támogatások joga. (20) 2013/4. p. 21-39. o. Elérhető:
  http://www.atj.versenyjog.com/images/stories/issues/2013/ATj_2013_4.pdf (2015. 09. 01.)

* Regionális támogatási térképtől függetlenül KKV-knak nyújtható beruházási támogatás
** Csak zöldmezős beruházásra vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás esetén
Forrás: Hargita–Potvorszki (2013): A 2014-től alkalmazandó Regionális állami támogatásokról szóló iránymutatás25
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zetű munkavállalók26 foglalkoztatásának támogatása. Az elszámolható költség mértéke a 
hátrányos helyzetű munkavállaló felvételét követő legfeljebb tizenkét hónapos időszak bér-
költsége. Súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló esetében az elszámolható költség a fel-
vételt követő legfeljebb 24 hónapos időszak bérköltsége.

A hátrányos helyzetű munkavállaló felvételének – bizonyos esetek kivételével – net-
tó létszámnövekedéssel kell járnia. A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az el-
számolható költségek 50%-át.

1. 6. A KiS- ÉS KÖzÉPVállAlKozáSoK FoGAlMA

A mikro-, kis- és középvállalkozások méretük miatt sokszor nehézségekkel küzdenek a pi-
aci forráshoz jutás terén, emellett a KKV-szektor az európai növekedés és versenyképesség 
szempontjából meghatározó, ezért az uniós állami támogatási szabályok alapján a legtöbb 
támogatási kategóriában ezek a vállalkozások magasabb támogatási mértékre jogosultak.

A mikro-, kis- és középvállalkozás fogalmát az általános csoportmentességi rendelet i. 
melléklete tartalmazza. Ennek alapján az alábbi létszám- és pénzügyi adatokat teljesítő 
vállalkozások tekinthetők mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak, amennyiben az alábbiak-
ban felsorolt egyéb feltételeknek is megfelelnek. A vállalkozás adatainak megállapítása-
kor a kapcsolt vállalkozások adatait is figyelembe kell venni:

 Átlagos statisztikai létszám (fő) Éves nettó árbevétel (millió euró) Éves mérlegfőösszeg (millió euró)

vagy

Mikrovállalkozás <10 <2 <2

Kisvállalkozás <50 <10 <10

Középvállalkozás <250 <50/ <43

26  Hátrányos helyzetű munkavállaló bármely olyan személy, aki:

a) az előző 6 hónapban nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy

b) 15 és 24 év közötti életkorú; vagy

c) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakmai képesítést (az oktatás egységes nemzetközi osztá-
lyozási rendszerének 3. szintje), vagy a nappali tagozatos tanulmányait legfeljebb két éve fejezte be, és 
még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy

d) 50 éven felüli személy; vagy

e) egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt; vagy

f ) valamely tagállamban olyan ágazatban vagy szakmában dolgozik, amelyben a két nem megoszlásá-
ban mutatkozó különbség legalább 25%-kal meghaladja a tagállam valamennyi gazdasági ágazatára 
összességében jellemző átlagos különbséget, és aki az alulreprezentált nemhez tartozik; vagy

g) egy tagállam etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésre vagy szakmai tapaszta-
latszerzésre van szüksége ahhoz, hogy javuljon a tartós foglalkoztatásra való esélye.

1. A KoHÉzióS PoliTiKA álTAláNoS KÉRdÉSEi
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További feltételt jelent, hogy a vállalkozásban az állam, az önkormányzat közvetlen vagy 
közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy 
együttesen sem haladja meg a 25%-ot.27

A KKV-definiálásnál megjelölt mutatók a legutolsó jóváhagyott számviteli időszakhoz kap-
csolódó, éves szinten kiszámított adatok. Ezeket a számlák zárásának napjától kezdődően 
kell figyelembe venni. Az árbevételadatot a hozzáadottérték-adó (héa) és egyéb közvetett 
adók levonásával kell számítani.

Amennyiben a számlák zárásának napján a vállalkozás megállapítja, hogy éves szinten le-
felé vagy felfelé eltér a KKV-definíciónál megállapított alkalmazotti létszámnál vagy pénz-
ügyi határértéknél, akkor sem veszíti el a mikro-, kis- vagy középvállalkozási jogállását, illetve 
nem szerez ilyen jogállást, kivéve, ha a vállalkozás ezeket a határértékeket két egymást köve-
tő számviteli időszakban is átlépi valamelyik irányban.

 27 Ez alól kivételek:
 a) nyilvános befektetési vállalkozások, kockázatitőke-társaságok, rendszeres kockázatitőke-befektetési 
  tevékenységet végző egyének vagy egyének csoportja, akik tőzsdén nem jegyzett társaságokba fektetnek 
  be saját tőkét (üzleti angyalok), feltéve, hogy az ezen üzleti angyalok által ugyanabban a vállalkozásban 
  eszközölt összes befektetés nem haladja meg az 1 250 000 eurót; 
 b) egyetemek vagy nonprofit kutatóközpontok; 
 c) intézményi befektetők, ideértve a regionális fejlesztési alapokat;
 d) 10 millió eurónál kisebb éves költségvetéssel rendelkező és kevesebb, mint 5 000 lakost képviselő 
  független helyi hatóságok.
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| A feJeZet ÁtteKintéSe

A kohéziós politika forrásainak felhasználása során a tagállamoknak be kell tartani a kohéziós 
politika alapelveit. Az alapelvek be nem tartását az Európai Bizottság szélsőséges esetben akár a 
tagállami források mértékének csökkentésével is szankcionálhatja. 

A kohéziós politika forrásait a vonatkozó uniós rendeletekben megnevezett célkitűzések eléré-
sére kell fordítani. Ebből a 2007–2013-as időszakban három van: a „Konvergencia”, a „Regionális 
versenyképesség és foglalkoztatás”, valamint az „Európai Területi Együttműködés” elnevezésű cél-
kitűzések. A 2014–2020-as időszakra vonatkozóan ez kettőre csökken: „Növekedést és munkahely-
teremtést szolgáló beruházások” és az „Európai Területi Együttműködés” elnevezésű célkitűzésekre.

Az egyes alapok alkalmazási köre a célkitűzéseken túl pontosan meg van határozva. A rendele-
tek rögzítik, hogy milyen fejlesztési területek támogathatók a strukturális alapokból.

A kohéziós politika tagállami allokációinak kiszámítása régiónként, a rendeletekben megha-
tározott képlet alapján történik, amely a régiók népességét, a tagállamok gazdasági fejlettségét, 
valamint a régiók munkanélküliségi rátáját veszi figyelembe. A tagállami allokáció mértékének 
azonban létezik plafonja, melynél többet akkor sem kaphatnak a tagállamok, ha a képlet szerint 
jogosultak lennének rá.

2.1. A KohéZióS PolitiKA AlAPelvei

A kohéziós alapok felhasználásának 2007–2013-as költségvetési ciklusra vonatkozó 
alapvető elveit a 1083/2006/EK Rendelet 9–17. cikkei határozzák meg. 

Az alábbi alapelvek az új, 2014–2020-as programozási időszakban is megmaradnak, 
és a közös rendelkezésekről szóló 1303/2013/EU Rendelet 4–8., illetve 73. és 95. cikkei-
ben kerültek kifejtésre.

Az alapelvek meghatározó jelentőségűek a tervezés, végrehajtás egésze szempontjá-
ból, be nem tartásuk pénzügyi szankcióhoz vezethet.

2.1.1. KiEGÉSzíTő jEllEG, ÖSSzHANG, KooRdiNáció ÉS MEGFElElÉS

Az alapok által biztosított támogatásnak ki kell egészítenie a nemzeti intézkedéseket – bele-
értve a regionális és a helyi szintű intézkedéseket is –, és be kell építenie ezekbe az intézke-
désekbe az uniós prioritásokat. Az Európai Bizottság és a tagállamok emellett azt is biztosít-
ják, hogy az alapok és a tagállamok által biztosított támogatás összhangban legyen az unió 
tevékenységeivel, politikáival és prioritásaival, illetve kiegészítse az egyéb közösségi pénzügyi 
eszközöket. A különböző, egyéb forrásból származó támogatásokat (Európai Mezőgazdasá-
gi és Vidékfejlesztési Alap, Európai Halászati Alap, Európai Beruházási Bank - EBB - termékei) 
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koordináltan kell lebonyolítani. Az ERFA-rendelet szerint, ha egy ERFA-forrású operatív prog-
ram EMVA által is támogatható tevékenységet tartalmaz, a lehatárolást mindegyik program-
ban be kell mutatni. Az alapok által finanszírozott műveleteknek meg kell felelniük a szerző-
dés és az annak értelmében elfogadott jogi aktusok rendelkezéseinek. A tagállamok csak az 
uniós szinten meghatározott célkitűzések megvalósítására, a kijelölt kedvezményezett térsé-
gekben, és csak az alapok által támogatott területeken kaphatnak támogatást.

2.1.2. KoNcENTRáció 

Bár a koncentráció elvét a jelenlegi szabályok kimondottan nem rögzítik, az elv, mely sze-
rint a forrásokat meghatározott célkitűzés és stratégia mentén kell koncentrálni, két vonat-
kozásban érvényesül: koncentráció a legszegényebb térségekre és koncentráció a hosszú 
távú gazdasági stratégiában (lisszaboni Stratégia, EU2020) kitűzött célok elérésére. Az első 
értelmében jelenleg az összes kohéziós forrás közel 82%-a jut az EU-átlag 75%-a alatti régi-
ókba, ezzel az EU lakosságának felét érintve. A „lisszaboni koncentráció” (lisbon earmarking), 
valamint a 2014–2020-as ciklusban a még hangsúlyosabb tematikus koncentráció alapján 
az alapok által társfinanszírozott támogatás célzottan a versenyképesség és a munkahely-
teremtés előmozdításának uniós prioritásaira irányul. 2007–2013 között az Európai Bizott-
ság és a tagállamok megállapodtak, hogy hatáskörüknek megfelelően biztosítják azt, hogy a 
2004. május 1. előtt az Európai Uniót képező államoknak a „konvergencia” célkitűzéshez tar-
tozó kiadásai 60%-át, és a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzéshez tar-
tozó kiadásai 75%-át a fent említett prioritásokra fordítják. Azon tagállamok, amelyek 2004. 
május 1-jén vagy azt követően csatlakoztak az unióhoz, saját kezdeményezésükre határoz-
hatnak e rendelkezések alkalmazásáról. A lisszaboni prioritások teljesítésébe azok a költség-
kategóriák számítanak bele, amelyek a rendelet iV. számú mellékletében szerepelnek. 

A 2014–2020-as ciklushoz kapcsolódó tematikus koncentráció a tervezés minden szint-
jét ennél mélyebben is meghatározza. Az 1303/2013/EU rendelet, mely az erre az időszak-
ra vonatkozó közös rendelkezéseket tartalmazza, kimondja, hogy a tagállamok támogatá-
sát a legnagyobb hozzáadott értéket teremtő beavatkozásokra összpontosítják, figyelembe 
véve a különböző típusú területeket érintő főbb kihívásokat. A tematikus koncentráció el-
vének gyakorlati megvalósulását szolgálja, hogy az operatív programok úgynevezett prio-
ritási tengelyeinek alapesetben az uniós rendeletekben lefektetett 11 tematikus célkitűzés 
egyikét kell szolgálnia. A tematikus célkitűzéseken belül a rendeletek megnevezik azokat a 
beruházási prioritásokat, amelyek támogathatók a kohéziós politika keretében. A beruházá-
si prioritások a tematikus cél elérését támogató, tágabb intézkedéstípusokat takarnak, me-
lyek lehetnek például infrastrukturális beruházások (ERFA, KA) vagy szolgáltatások (ESzA).28 
A rendeletek emellett azt is meghatározzák, hogy az eltérő fejlettségű régiótípusokban az 
adott régiónak szánt források legalább hány százalékát kell egyes tematikus célkitűzésekre 
és beruházási prioritásokra fordítani.29

28  Például „az energiahatékonyság és a megújuló energiák felhasználásának támogatása a vállalkozásokban” 
  (ERFA), „a marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági integrációja” (ESzA).

29  Például a teljes ESzA-forrás legalább 20%-át „a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység,
  valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem” tematikus célkitűzésre kell fordítani.
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2.1.3. PRoGRAMozáS

Az alapok célkitűzéseit egy többéves programozási rendszer keretében kell megvalósítani, 
amely több szakaszból áll: prioritások meghatározása, finanszírozás, végrehajtási és ellenőr-
zési rendszer. A többéves programozás célja az, hogy megvalósítsa az alapok célkitűzéseit 
a szükséges pénzügyi források rendelkezésre állásának, az unió és a tagállamok együttes in-
tézkedései tekintetében az összhangnak és a folytonosságnak a biztosításával. A programo-
zás elve alapján kialakított programozási rendszert külön részben ismertetjük.

2.1.4. PARTNERSÉG

Az alapok célkitűzéseit az Európai Bizottság és az adott tagállam közötti szoros együttműkö-
dés keretében kell megvalósítani. Ez a partnerség fő szintje, az általános rendelet tehát part-
nerségen a bizottság és a tagállam viszonyát érti. Ennek része a bizottság tájékoztatása a leg-
fontosabb kérdésekről, fejleményekről – megelőzve, hogy értesüléseit máshonnan szerezze, 
vagy esetleg a sajtóból értesüljön lényeges kérdésekről. 

A tagállam és a bizottság partnersége mellett azonban van a partnerségnek egy másik 
szintje is: a tagállam a hatályban lévő nemzeti szabályozással és gyakorlattal összhangban 
partnerséget alakít ki – többek között – a következő hatóságokkal és szervekkel:

 – az illetékes regionális, helyi, városi és egyéb közhatóságokkal;
 – a gazdasági és társadalmi partnerekkel;
 – bármely egyéb megfelelő, a civil társadalmat képviselő szervezettel, a környezetvédelmi 
partnerekkel, nem kormányzati szervezetekkel, valamint a férfiak és nők közötti egyenlő-
ség előmozdításáért felelős szervezetekkel.

A partnerségnek az operatív programok előkészítését, végrehajtását, monitoringját és ér-
tékelését egyaránt át kell fognia. A tagállam kötelezettsége arra terjed ki, hogy – a nemzeti 
szabályozással és gyakorlattal összhangban – nemzeti, regionális és helyi szinten, gazdasági, 
szociális, környezetvédelmi és egyéb területeken kijelölje az adott területet legmegfelelőb-
ben képviselő partnereket, és egyeztessen velük. A partnerségi vélemények figyelembevé-
telének mértékére azonban nincs uniós előírás.

2.1.5. TERülETi SziNTű VÉGREHAjTáS ÉS MEGoSzToTT iRáNyíTáS

Az operatív programok végrehajtásáért a tagállamok felelősek, a megfelelő területi (nem-
zeti, tagállami, regionális) szinten, összhangban az egyes tagállamokra jellemző intézményi 
rendszerrel. A tagállamok tehát maguk döntik el, hogy a végrehajtást milyen területi szin-
ten valósítják meg. A projektek, a kedvezményezettek támogatásra történő kiválasztása – az 
uniós keretszabályok betartásával – a tagállamok lehetősége. Kivételt jelent a nagyprojek-
tek jóváhagyása, amely nem a tagállamok, hanem az Európai Bizottság hatáskörébe tartozik.
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A megosztott irányítás elve alapján az Európai Bizottság és a tagállamok osztoznak az ala-
pok felhasználásának irányításában (kivételt csak a bizottság rendelkezésére álló technikai 
segítségnyújtási forrás jelent). Mivel azonban az alapok forrása az EU költségvetése, amely-
nek végrehajtásáért a bizottság felelős, az alapokért a végső felelősség a bizottságot terheli. 
A felhasználás során alkalmazni kell a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét – ez 
olyan „gumiszabály”, amely más konkrét szabályszegés estén is szabálytalanság megállapí-
tásához vezethet. 

A megosztott irányítás során a tagállam feladata végrehajtási rendszer létrehozása és mű-
ködtetése, az Európai Bizottság feladatai az ellenőrzésre és – szükség esetén – a szankcioná-
lásra terjednek ki. E feladatkörében a bizottság

 • ellenőrzi a tagállamokban az irányítási és ellenőrzési rendszerek megfelelő működését (rész-
letesen lásd az ellenőrzésről szóló fejezetben 8.);

 • megszakítja a kifizetési határidőt, részben vagy egészben felfüggeszti a kifizetést, amennyi-
ben a nemzeti irányítási és ellenőrzési rendszerek eredménytelennek bizonyulnak;

 • ellenőrzi az előleg visszatérítését és automatikusan visszavonja a költségvetési kötelezett-
ségvállalásokat az n + 2-es szabály szerint.

2.1.6. ARáNyoS iNTERVENció 

Az Európai Bizottság és a tagállamok által az alapok végrehajtása során felhasznált pénz-
ügyi és igazgatási forrásoknak az indikátorok kiválasztása, az értékelés, az irányítási és az el-
lenőrzési rendszerekre vonatkozó általános elvek, valamint a jelentéstételi kötelezettség te-
kintetében arányosnak kell lenniük az adott operatív programra fordított kiadások teljes 
összegével. Például a kisebb összegű operatív programok esetén kisebb az ellenőrzési teher.

2.1.7. AddicioNAliTáS

lényege, hogy valós gazdasági hatás elérése céljából a strukturális alapokból származó 
hozzájárulások nem helyettesítik a tagállam közkiadásait vagy az annak megfelelő struktu-
rális kiadásokat, csak kiegészíthetik azokat. Ennek célja, hogy minden tagállam rendelkez-
zen önálló fejlesztéspolitikával, amire az EU-s források csak „rásegítenek”. Az elv teljesülését 
a 2007–2013-as időszakban csak a „konvergencia” célkitűzés hatálya alá tartozó régiók tekin-
tetében kell vizsgálni. Ebből az is következik, hogy a közép-magyarországi régióban történő 
beruházásoknál az elvet nem kell figyelembe venni.

A 2014–2020-as időszakban azoknál a tagállamoknál, ahol a lakosság legalább 65%-a ke-
vésbé fejlett régiókban lakik, így Magyarországon is, már nemzeti szinten kell vizsgálni az ad-
dicionalitás teljesülését.

Az Európai Bizottság és a tagállamok a konvergenciarégiók vonatkozásában meghatároz-
zák a köz-, vagy azzal egyenértékű (pl. önkormányzati), strukturális kiadások azon szintjét, 
amelyet a tagállamoknak fenn kell tartaniuk az érintett régiókban a programozási időszak 
folyamán. A tagállami kiadások szintjét az NSRK, és a bizottság NSRK elfogadására vonatko-
zó határozata tartalmazza. Az addicionalitást tagállami szinten kell megállapítani és vizsgál-
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ni. A 2007–2013-as időszakra a magyar hatóságok 3 330,3 millió euróban (2006-os árakon) 
határozták meg az időszak során fenntartandó, a „konvergencia” célkitűzés alá tartozó régi-
ókra fordítandó nemzeti közkiadások éves átlagát. (Ez a 2004-05-ös referencia-időszak kiadá-
sainak reálértéken történő szinten tartását jelenti.)

A 2014–2020-as időszakra vonatkozóan a Partnerségi megállapodásban kell rögzíteni 
a közkiadások fenntartandó szintjét. Az 2017–2013-as addicionalitás félidei vizsgálatára 
2011-ben került sor, Magyarország csökkentést kívánt elérni az addicionálitás szintjében, 
amit a bizottság elfogadott. Az ex-post vizsgálatra 2016-ban kerül majd sor. Ha a 2016-os 
ellenőrzés azt mutatja, hogy a tagállam nem tartotta be az addicionalitás elvét, a bizott-
ság pénzügyi korrekciót alkalmazhat. Az 1828/2006-os Rendelet 38. cikke szerint a pénz-
ügyi korrekció mértéke a megegyezés szerinti célszint és a megegyezés szerinti célszint 
százalékaként kifejezett elért szint közötti különbségből 3 százalékpontnyi levonással, és 
az eredmény tízzel való osztásával számítható ki. A pénzügyi korrekciót úgy kell megha-
tározni, hogy a pénzügyi korrekció fenti értékét az érintett tagállam számára a Strukturá-
lis Alapból származó hozzájárulásra alkalmazzák a „konvergencia” célkitűzés szerint a teljes 
programozási időszakra vonatkozóan. A pénzügyi korrekció nem haladhatja meg az érin-
tett tagállam számára a Strukturális Alapból „konvergencia” célkitűzésekre elkülönített ösz-
szegek 5%-át a teljes programozási időszakra vonatkozóan.

Az új időszakban az addicionalitás félidei értékelésére 2018-ban, ex-post értékelésére pe-
dig 2022-ben kerül majd sor. A nem megfelelő teljesítés az új időszakban is pénzügyi kor-
rekciót vonhat maga után.

Az addicionalitás nem azonos a tárfinanszírozás elvével, amely szerint a támogatásnak 
meghatározott arányban nemzeti és uniós finanszírozási elemből kell összeállnia. A jelenle-
gi időszak fő szabálya az, hogy a kiadások szintjének el kell érnie legalább az előző progra-
mozási időszakban elért, reálértéken számított átlagos éves kiadások összegét. A kiadások 
szintjének meghatározásakor figyelembe kell venni azokat az általános makroökonómiai fel-
tételeket, amelyek mellett a finanszírozást végrehajtják, valamint az egyes különleges vagy 
kivételes gazdasági helyzeteket, például a privatizációt vagy a tagállamok kivételes szintű 
köz- vagy azzal egyenértékű strukturális kiadásait a korábbi programozási időszak során. 
csak az elszámolható költségkategóriákhoz kapcsolódó kifizetéseket kell figyelembe ven-
ni az addicionalitás számítása során. 

 • Alapinfrastruktúra: közlekedés, telekommunikáció, energia, víz, környezetvédelem, egész-
ség, beleértve az ingatlanberuházásokat (housing) is.

 • Humánszolgáltatások: oktatás, képzés, K+F.
 • Termelő környezet: helyi gazdasági infrastruktúrák, üzlet- és iparfejlesztés, szolgáltatások, tu-
rizmus. A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés, a halászat nem elszámolható, mert strukturá-
lis alapokból sem támogatható.

 • Egyéb: technikai segítségnyújtás és hasonló kis összegű kiadások, amelyek hozzájárulnak a 
regionális fejlesztéshez.

A tagállam az előzetesen meghatározott köz- vagy azzal egyenértékű strukturális kiadások 
szintjének való megfelelés vizsgálatához szükséges információkat továbbítja az Európai Bi-
zottság részére. Szükség esetén a statisztikai becslés módszereit kell alkalmazni. 
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2.1.8. HoRizoNTáliS ElVEK

A horizontális elveknek a programozás és a végrehajtás teljes vertikumában érvényesülniük 
kell, különösen az alábbiak szerint: 

 • tervezés, a Nemzeti Stratégiai Referenciakeretben és az operatív Programokban a két hori-
zontális téma megjelenítése, az akciótervben azok intézkedésenkénti kifejtése; 

 • monitoringindikátorok meghatározása, ahol a támogatás jellege lehetővé teszi, a statiszti-
kák nemek szerinti bontása; 

 • ex-ante értékelés során a követelmények teljesülésének megvalósíthatósági vizsgálata; 
 • Monitoring Bizottság felállítása, a környezetvédelmet és az esélyegyenlőséget képviselő 
szervezetek részvétele, továbbá a nők és a férfiak arányos képviselete; 

 • tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok; 
 • projektek kidolgozása, minden projekt esetében bemutatásra kerül a horizontális témák ér-
vényesítése, amit az ehhez kidolgozott útmutatók segítenek; 

 • projektkiválasztás, a horizontális témák érvényesítése minden intézkedés esetében szerepel 
a kiválasztási kritériumok között, a projekteket a környezetvédelem és a nők és férfiak közöt-
ti esély-egyenlőség szempontjából pozitív / semleges / negatív kategóriákba kell besorol-
ni és minimális célként a horizontális témák szempontjából negatív projektek kiszűrését kell 
megjelölni (pl. barnamezős beruházások előnyben részesítése a zöldmezősökkel szemben); 

 • projektek monitoringja és ellenőrzése során; 
 • a köztes, illetve záró megvalósítási jelentések elkészítése. 

Projektszinten a horizontális elvek figyelembevétele gyakorlatban is megvalósítandó kö-
vetelmény, amelyre vonatkozóan mind a pályázóknak, mind a pályázatok elbírálóinak eleget 
kell tenniük. ideális esetben a pályázók ezeket az elveket már a projekt kidolgozásakor, és 
nem csak a projektkiválasztás során érvényesítik. Az uniós szabályozás jelenleg két ilyen el-
vet határoz meg, a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és megkülönböztetés tilalmának, 
illetve a fenntartható fejlődés elvét. 

A tagállamoknak és az Európai Bizottságnak biztosítaniuk kell a nők és a férfiak közötti 
egyenlőségnek, valamint a nemek közötti esélyegyenlőség elve érvényesülésének elősegíté-
sét az alapok különböző végrehajtási szakaszai során. A tagállamok és a bizottság megteszik a 
megfelelő lépéseket a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson, meggyőződésen, fogya-
tékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló bármilyen megkülönböztetés meg-
akadályozása érdekében az alapok különböző végrehajtási szakaszai során, különös tekintet-
tel az alapokhoz való hozzáférésre. Különösen a fogyatékossággal élő személyek hozzáférése 
az egyik olyan kritérium, amelynek az alapokból társfinanszírozott műveletek meghatározá-
sakor meg kell felelni, és amelyet a megvalósítás különböző fázisaiban figyelembe kell venni.

Az egyes EU-s társfinanszírozású projektek az esélyegyenlőség elősegítésének mértéke 
szerint és az EU ajánlásai alapján a három kategória egyikébe sorolhatók: 

 • Az esélyegyenlőség javítását célzó projektek, melyeknek elsődleges célja az esélyegyenlő-
ség javítása. Például fiatal anyák részére szervezett, a munkába való visszatérést segítő speci-
ális képzés vagy a szociális gazdaság fejlődését támogató projekt. 

2. A KoHÉzióS PoliTiKA AlAPElVEi ÉS cÉlKiTűzÉSEi
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 • Az esélyegyenlőség-orientált projekteknek nem elsődleges célja az esélyegyenlőség javí-
tása, de érezhetően hozzájárulnak ahhoz. Például a tömegközlekedés feltételeinek javítása, 
amely különösen a saját közlekedési eszközzel nem rendelkező, hátrányos helyzetű csopor-
tok tagjait segíti, illetve amely integrálja a komplex fizikai és kommunikációs akadálymente-
sítés szempontjait (pl. rámpa, piktogram, hangos lámpa stb.). 

 • Az esélyegyenlőség szempontjából semleges projekteknek minősülnek, amelyek nem járul-
nak hozzá az esélyegyenlőség javításához. 

Az alapok célkitűzéseit a fenntartható fejlődés keretében, valamint a környezet védelme 
és állapotának javítása céljának a közösség általi előmozdítása keretében kell megvalósítani, 
a szerződésnek megfelelően.

2.2. A KohéZióS PolitiKA célKitűZéSei

Az EU kohéziós politikájának legfőbb célkitűzését, az EU-szintű kohézió növelését hagyomá-
nyosan leginkább a kevéssé fejlett régiók támogatása által kívánja elérni. Az „első cél”, azaz a 
kevésbé fejlett, az EU-átlag 75%-a alatti fejlettségi szintű régiók támogatása mellett azonban 
mindig volt egy másodlagos cél is, amely a gazdasági szerkezetváltással, magas munkanélkü-
liséggel küzdő gazdagabb régiók fejlesztését célozta. A 2007–2013-as időszakban – szemben 
a korábbi bonyolultabb, differenciáltabb rendszerrel – a források három célkitűzést szolgáltak.
i. Konvergencia: a célkitűzés arra irányul, hogy felgyorsítsa a konvergencia (felzárkózás) 
folyamatát a legkevésbé fejlett tagállamokban és régiókban azáltal, hogy 

 • javítja a növekedés és a foglalkoztatás feltételeit a fizikai és emberi tőkébe való jobb 
minőségű beruházással, 

 • fokozza az innováció és a tudásalapú társadalom fejlődését, 
 • fokozza a gazdasági és társadalmi változásokhoz való alkalmazkodóképességet, 
 • elősegíti a környezet védelmét és állapotának javítását, 
 • növeli a közigazgatás hatékonyságát.

A „konvergencia” célkitűzésbe tartoznak azok a régiók, melyeknek esetében a vásárlóe-
rő-paritáson mért és a közösségi adatok alapján számított, egy főre jutó bruttó hazai termék 
(GdP) nem éri el az EU-25 GdP-átlagának 75%-át ugyanezen referencia-időszak tekinteté-
ben. A jogosult területek (tagállamok, régiók) listáját az Európai Bizottság határozattal álla-
pítja meg. A „konvergencia” célkitűzés a kohéziós politika elsődleges célkitűzése, ezt mutatja 
az is, hogy pénzügyi kerete a teljes kohéziós politika allokációjának mintegy 82%-át teszi ki. 
Az érintett lakosság aránya az uniós állampolgárok 30,9%-a.

átmeneti támogatásban részesülnek azok a NUTS 2-szintű régiók, amelyek a „konvergen-
cia” célkitűzés célterületébe tartoznának, amennyiben a GdP támogathatósági küszöbér-
téke az EU-15 átlagának 75%-a maradt volna, ám a 2004-es bővítés statisztikai hatása miatt 
megszűnt támogathatóságuk, átmeneti és egyedi alapon jogosultak a strukturális alapokból 
a „konvergencia” célkitűzés alapján nyújtott támogatásra.
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ii. Regionális versenyképesség és foglalkoztatás: a második célkitűzés arra irányul, 
hogy – a legkevésbé fejlett régiókon kívül – növelje a régiók versenyképességét, 
vonzerejét és foglalkoztatási rátáját az alábbiak révén:

 –a humán tőkébe való beruházás minőségének javítása; 
 –az innováció, a tudásalapú társadalom, a vállalkozói szellem előmozdítása; 
 –a környezet védelme és állapotának javítása;
 –az elérhetőség javítása;
 –a munkavállalók és az üzleti vállalkozások alkalmazkodóképességének növelése, illet-
ve a nyitott munkaerőpiac fejlesztése.
A „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés alapján azok a régiók jogo-

sultak támogatásra, amelyek nem tartoznak sem a „konvergencia”, sem az átmeneti ka-
tegóriákba. A két célkitűzés tehát az EU egész területét lefedi, földrajzilag egymást ki-
egészítik, egy régió csak az egyikbe tartozhat. 

iii. Európai Területi Együttműködés: a célkitűzés az előző kettőt egészíti ki, arra irányul, hogy 
 –erősítse a határokon átnyúló együttműködést közös helyi és regionális kezdeménye-
zések útján; 
 –erősítse az transznacionális együttműködést az integrált területi fejlődéshez vezető, a 
közösségi prioritásokhoz kapcsolódó intézkedések révén, valamint 
 –az interregionális együttműködést és tapasztalatcserét a megfelelő területi szinten, 
valamint
 –a támogatásra jogosult területek a közösség NUTS 3 szintű, valamennyi belső és 
egyes külső szárazföldi határok mentén fekvő régiói, és a közösség NUTS 3-szintű, a 
tengeri határok mentén fekvő, egymástól legfeljebb 150 km távolságra található va-
lamennyi régiója, figyelembe véve az együttműködési intézkedés során biztosítandó 
összhang és folyamatosság érdekében esetlegesen szükséges kiigazításokat. Az ETE-
ről bővebben külön fejezetben szólunk.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozóan csak két célkitűzés kerül meghatározásra az ER-
FA-ra vonatkozóan, melyből az egyikhez járul hozzá az ESzA és a KA is:
a) Valamennyi alapból támogatandó „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beru-

házások” a tagállamokban és régiókban, valamint 
b) az ERFA-ból támogatandó „európai területi együttműködés”.

2. A KoHÉzióS PoliTiKA AlAPElVEi ÉS cÉlKiTűzÉSEi
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Az egyes támogatási időszakok célkitűzéseit szemlélteti az alábbi táblázat:

2000–2006. 2007–2013. 2014–2020.

i. 
cé

lk
itű

zé
s

Konvergencia
(kevésbé fejlett régiók: < 75%)

Konvergencia
(kevésbé fejlett régiók: < 75%)

Növekedést és munkahelyteremtést szolgá-
ló beruházások
Kevésbé fejlett régiók (< 75%)
Átmeneti régiók (75% < 90%)
Fejlettebb régiók (> 90%)

ii. 
cé

lk
itű

zé
s

Gazdasági és társadalmi átalakuló zónák 
(fejlettebb régiók: > 75%)

Regionális versenyképesség
és foglalkoztatás
(fejlettebb régiók: > 7 5%)

Európai Területi Együttműködés

iii
. c

él
ki

tű
zé

s Humánerőforrás-fejlesztés
(oktatási, képzési és foglalkoztatási politikák 
és rendszerek, ESZA)
(fejlettebb régiók: > 75%)

Európai Területi Együttműködés -

2.3. AZ eGyeS AlAPoK AlKAlmAZÁSi KÖre

Az alapok alkalmazási köre a 2007–2013-as időszakban

Az alapok alkalmazási körét az alaprendeletekben találjuk meg, az egyes alapok keretében el 
nem számolható költségelemek felsorolása szintén itt található.

Az ERFA költségvetése a jelenlegi időszakban 201 milliárd euró, alkalmazási köre:
 • termelő beruházások;
 • infrastrukturális beruházások;
 • endogén potenciál fejlesztése (együttműködések, KKV-fejlesztés stb.);
 • ingatlanberuházások: támogatható tevékenységek a lakóépületek energiahatékonysági fej-

lesztései (a tagállami ERFA-keret 4%-ig), valamint integrált beavatkozás keretében marginali-
zált csoportoknak, városi területen kívül is támogatható új ingatlan építése, meglévő vásárlása. 

Az ESzA költségvetése a jelenlegi időszakban 76 milliárd euró, alkalmazási köre:

 • i. és ii. célkitűzésnél:
 – alkalmazkodóképesség növelése,
 – munkanélküliség csökkentése.

 • ii. célkitűzésnél: 
 – humántőke-beruházások növelése,
 – közigazgatási kapacitás, hatékonyság növelése.
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A Kohéziós Alap költségvetése a jelenlegi időszakban 71 milliárd euró, alkalmazási köre:
 • a transzeurópai közlekedési hálózatok és 
 • a környezetvédelem fejlesztése. 

Az ERFA és ESzA fő támogatott területeit célkitűzésenként az alábbi táblázatok mutatják be: 

ERFA:
célkitűzés támogatott területek

Konvergencia 

· K+F 
· Információs társadalom 
· Környezetvédelem 
· Kockázatmegelőzés és -kezelés 
· Turizmus 
· Közlekedési beruházások 
· Energia 
· Oktatási beruházások 
· Egészségügy 
· KKV-kba történő beruházás 

Regionális 
versenyképesség és foglalkoztatás 

· Innováció és tudásalapú társadalom
· Környezetvédelem és kockázatmegelőzés 
· Közlekedési és telekommunikációs szolgáltatásokhoz való hozzáférhetőség 

Európai területi együttműködés 

HATÁR MENTI EGyüTTMűKöDéSEK 
· Vállalkozástámogatás 
· Környezetvédelem 
· Hozzáférhetőség 
· Közös fejlesztési stratégiák kidolgozása 
· Infrastruktúrák közös használata

TRANSZNAcIONÁlIS EGyüTTMűKöDéS
· Transznacionális dimenziójú vízgazdálkodás 
· Hozzáférhetőség (TEN) 
· Kockázatmegelőzés 
· Transznacionális együttműködés 
· Tudományos és technológiai hálózatok 

ESzA:
célkitűzés támogatott területek 

Konvergencia és Regionális versenyképesség 

· A dolgozók és a vállalkozások alkalmazkodóképességének növelése 
· Munkát keresők és inaktívak munkalehetőségeinek javítása 
· Hátrányos helyzetűek társadalmi integrációjának és a diszkrimináció elleni küz-

delemnek a megerősítése 
· Reformok a foglalkoztatás és a társadalmi integráció terén 

Konvergencia
(előzőekhez képest plusz tevékenységek) 

· Humántőke-beruházások bővítése és javítása 
· Közigazgatási kapacitásfejlesztés és hatékonyságnövelés 

2. A KoHÉzióS PoliTiKA AlAPElVEi ÉS cÉlKiTűzÉSEi
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Míg az ERFA-ból és az ESzA-ból történő részesedés regionális jogosultság alapján dől el, 
addig a Kohéziós Alapra való jogosultságot tagállami szinten kell vizsgálni. Azok a tagálla-
mok jogosultak a Kohéziós Alapból nyújtott támogatásra, amelyek esetében a 2001–2003 
közötti időszakra vonatkozó, vásárlóerő-paritáson mért és a közösségi adatok alapján számí-
tott bruttó nemzeti jövedelem (GNi) nem éri el az EU-25 GNi-átlagának 90%-át.

Az alapok a következőképpen járulnak hozzá a három célkitűzés megvalósításához:
 • „konvergencia” célkitűzés: ERFA, ESzA és Kohéziós Alap;
 • „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés: ERFA és ESzA;
 • „európai területi együttműködés” célkitűzés: ERFA.

Az alapok alkalmazási köre a 2014–2020-as időszakban

A 2014–2020-as időszakban beruházási prioritások jelölik ki a támogatható területeket, me-
lyeket a tematikus koncentráció elve szerint kialakított 11 tematikus célkitűzés alapján ha-
tározták meg.

ERFA és KA (a KA egyes ERFA-beruházási prioritásokat támogat, ezeket csillaggal jelöltük)

 

A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció 
megerősítése

· A kutatási és innovációs (K+I) kiválóság fejlesztése, és különösen az európai érde-
keltségű kompetenciaközpontok támogatása érdekében a K+I infrastruktúra és ka-
pacitás megerősítése.

· A vállalkozások K+I-beruházásainak előmozdítása, valamint a vállalkozások, a ku-
tatási és fejlesztési központok és a felsőoktatási ágazat közötti kapcsolatok és szi-
nergiák létrehozása, különös tekintettel a termék- és szolgáltatásfejlesztésbe, a 
technológiaátadásba, a társadalmi innovációba, az ökoinnovációba, a közszolgá-
lati alkalmazásokba, a keresletélénkítésbe, a hálózatépítésbe, a klaszterekbe és az 
intelligens specializáció általi nyílt innovációba történő beruházásokra. Továbbá a 
technológiai és alkalmazott kutatás, a kísérleti programok, a korai termékhitelesíté-
si intézkedések, az alaptechnológiák fejlett gyártási kapacitásának és próbagyártá-
sának támogatása, valamint az általános célú technológiák terjesztése. 

Az IKT-hoz (infokommunikációs technológia) 
való hozzáférés elősegítése és e technológiák 
használatának és minőségének fokozása

· A széles-sávkiépítés kiterjesztése és nagy sebességű hálózatok kiépítése, valamint 
a digitális gazdaságot szolgáló, feltörekvő technológiák és hálózatok bevezetésé-
nek támogatása.

· Az IKT-termékek és szolgáltatások, az e-kereskedelem továbbfejlesztése és az IKT 
iránti kereslet fokozása.

· Az e-kormányzás, az e-tanulás, az e-befogadás és az e-egészségügy IKT alkalma-
zásainak megerősítése.
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A KKV-k versenyképességének fokozása

· A vállalkozói szellem előmozdítása, különösen az új ötletek gazdasági hasznosítá-
sának megkönnyítésével, valamint új cégek alapításának – többek között üzleti in-
kubátorházak segítségével történő – ösztönzése.

· A KKV-k számára új vállalati modell kidolgozása, elsősorban a nemzetközivé vá-
lás elősegítésének céljával.

· A korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtésének és bő-
vítésének támogatása.

· A KKV-k abban való segítése, hogy növekedni tudjanak a regionális, nemzeti és 
nemzetközi piacokon, és hogy az innovációs folyamatokban részt tudjanak venni.

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra 
való áttérés támogatása minden ágazatban 

· A megújuló forrásokból nyert energia előállításának és elosztásának támogatása.*
· Az energiahatékonyság és a megújuló energiák felhasználásának támogatása a 

vállalkozásokban.*
· Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák fel-

használásának támogatása a közcélú infrastruktúrákban, beleértve a középülete-
ket és a lakóépületeket is.*

· Intelligens alacsony és közepes feszültségen működő elosztórendszerek fejleszté-
se és kialakítása.*

· Alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó stratégiák támogatása valamennyi terü-
lettípuson, de különösen a városi területeken, ideértve a fenntartható multimo-
dális városi mobilitást és a kárenyhítést előmozdító alkalmazkodási intézkedések 
támogatását.*

· A hasznos hőigény alapján a hő- és a villamosenergia nagy hatásfokú kapcsolt elő-
állításának előmozdítása.*

· Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák kutatásának, innovációjának és 
bevezetésének előmozdítása.

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a 
kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítása

· Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, többek között az ökoszisztémán ala-
puló megközelítéseket célzó beruházások támogatása.*

· Egyedi kockázatok kezelésére, a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség bizto-
sítására és katasztrófavédelmi rendszerek kifejlesztésére irányuló beruházások elő-
segítése.*

2. A KoHÉzióS PoliTiKA AlAPElVEi ÉS cÉlKiTűzÉSEi
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A környezet megóvása és védelme, az erőforrás-
felhasználás hatékonyságának előmozdítása

· A hulladékágazatba történő beruházás az uniós környezeti vívmányok követelmé-
nyeinek való megfelelés és a tagállamok által megállapított, e követelményeken 
túlmutató beruházási igények kielégítése érdekében.*

· A vízgazdálkodási ágazatba történő beruházás az uniós környezeti vívmányok kö-
vetelményeinek való megfelelés, és a tagállamok által megállapított, e követelmé-
nyeken túlmutató beruházási igények kielégítése érdekében.*

· A biológiai sokféleség és a talaj megóvása, helyreállítása és az ökoszisztéma-szol-
gáltatások elősegítése, például a Natura 2000 és a zöld infrastruktúrák révén.*

· A városi környezetfejlesztést, a városok megújítását, a rozsdaövezetek (köztük az 
átalakuló használatú területek) helyreállítását, szennyezésmentesítését és a lég-
szenynyezettség csökkentését célzó intézkedések, valamint a zajcsökkentési intéz-
kedések támogatása.*

· A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése.
· A hulladékgazdálkodási, a vízgazdálkodási ágazatban, a talaj- és légszennyezett-

ség csökkentése területén a környezetvédelem és az erőforrás-hatékonyság javítá-
sát szolgáló innovatív technológiák előmozdítása.

· Az erőforrás-hatékony gazdaságra való ipari átállás támogatása, a zöld növeke-
dés, az ökoinnováció és a környezeti teljesítményirányítás köz- és magánszektor-
ban történő előmozdítása.

A fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk 
keresztmetszetek megszüntetése a kulcsfontosságú 
hálózati infrastruktúrákban

· A multimodális egységes európai közlekedési térség támogatása a TEN-T-be való 
beruházás által.*

· A regionális mobilitás fokozása a másod- és harmadrangú csomópontok 
TEN-T-infrastruktúrához – például a multimodális csomópontokhoz – törté-
nő kapcsolásával.*

· Környezetbarát (többek között alacsony zajkibocsátású) és alacsony szén-dioxid-ki-
bocsátású közlekedési rendszerek, például belvízi és tengeri hajózási útvonalak, ki-
kötők, multimodális összeköttetések és repülőtéri infrastruktúrák kifejlesztése, kor-
szerűsítése a fenntartható regionális és helyi mobilitás előmozdítása érdekében.

· Átfogó, magas szintű és interoperábilis vasúti rendszerek kifejlesztése, helyreállítá-
sa, valamint zajcsökkentő intézkedések előmozdítása.*

· Az energiahatékonyság és az ellátásbiztonság javítása, intelligens energiaelosz-
tó, -tároló és -átviteli rendszerek kialakításával és a megújuló forrásokat haszná-
ló megosztott termelés integrálásával.
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A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint 
a munkavállalói mobilitás ösztönzése

· üzleti inkubátorházak létrehozásának támogatása, valamint az önfoglalkoztatás, a 
mikrovállalkozások és a cégalapítás beruházásokkal való támogatása.

· A foglalkoztatásbarát növekedés elősegítése a saját belső potenciál kifejlesztése ál-
tal, az adott területeket érintő területi stratégia részeként, beleértve a hanyatló ipa-
ri régiók átalakítását, az egyes természeti és kulturális erőforrások fejlesztését, illet-
ve az ezekhez való hozzáférhetőség javítását.

· Helyi fejlesztési kezdeményezések és szomszédos szolgáltatásokat nyújtó struk-
túrák támogatása munkahelyek teremtése érdekében, amennyiben ezek a tevé-
kenységek az 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási 
körén kívül esnek.

· A foglalkoztatási szolgálatok infrastruktúrájába történő beruházás.

A társadalmi befogadás előmozdítása 
és a szegénység, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem

· A nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális infra-
struktúrába történő beruházás, az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek csök-
kentése, a társadalmi, kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáfé-
rés megteremtésével a társadalmi befogadás előmozdítása, valamint az intézményi 
szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra való átállás.

· A városi és vidéki területeken élő, rászoruló közösségek fizikai rehabilitációjának, 
valamint gazdasági és társadalmi fellendülésének támogatása.

· A szociális vállalatok támogatása.
· A közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák keretében végzett beruházások.

Az oktatásba és a képzésbe, többek között a 
szakképzésbe történő beruházás a készségek 
fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás 
érdekében

· Az oktatásba, a készségekkel kapcsolatos képzésbe, szakképzésbe és az egész éle-
ten át tartó tanulásba történő beruházás oktatási és képzési infrastruktúrák kifej-
lesztésével.

A hatóságok és az érdekelt felek intézményi 
kapacitásának javítása és a hatékony 
közigazgatáshoz történő hozzájárulás

· A hatóságok és az érintettek intézményi kapacitásának növelése és eredményes 
közigazgatás kialakítása az ERFA feladatainak végrehajtásához kapcsolódó közigaz-
gatási rendszerek, valamint közszolgáltatások eredményességének, intézményi ka-
pacitásának megerősítése által.

2. A KoHÉzióS PoliTiKA AlAPElVEi ÉS cÉlKiTűzÉSEi
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ESzA

A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint 
a munkavállalói mobilitás ösztönzése

· Az álláskeresők és az inaktív személyek – többek között a tartós munkanélküli-
ek és a munkaerőpiactól távol esők – foglalkoztatáshoz való hozzáférése, elsősor-
ban a helyi foglalkoztatási kezdeményezések és a munkavállalói mobilitás ösztön-
zése révén.

· A fiatalok, különösen a nem foglalkoztatottak, oktatásban és képzésben nem ré-
szesülők, közöttük a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett és a marginalizáló-
dott közösségekből jövő fiatalok fenntartható munkaerőpiaci integrációja, például 
az ifjúsági garancia végrehajtása révén.

· önfoglalkoztatás, vállalkozói készség és vállalkozások, közöttük innovatív mikro-, 
kis- és középvállalkozások létrehozása.

· A nemek közötti egyenlőség minden területen, elsősorban a foglalkoztatáshoz 
való hozzáférés és a munkahelyi előmenetel terén, a munka és a magánélet össze-
egyeztetése, az „azonos munkáért azonos bér” elvének előmozdítása.

· A munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók alkalmazkodása a megváltozott kö-
rülményekhez. 

· Aktív és egészséges idősödés.
· A munkaerőpiaci intézmények, például az állami és magán foglalkoztatási szolgál-

tatások modernizálása, a munkaerőpiaci igényekhez való igazodás javítása, többek 
között a munkavállalók transznacionális mobilitását ösztönző intézkedések, vala-
mint a mobilitási programok, az intézmények és az érdekeltek közötti együttmű-
ködés javítása révén.

A társadalmi befogadás előmozdítása és a 
szegénység elleni küzdelem

· Az aktív befogadás, elsősorban az esélyegyenlőség, az aktív részvétel előmozdítá-
sa, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében.

· A marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági in-
tegrációja.

· A hátrányos megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelem.
· A megfizethető, fenntartható, minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáfé-

rés biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szoci-
ális szolgáltatásokat.

· A foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi vállal-
kozói szellem, a társadalmi vállalkozásokba történő szakmai integráció, a szociális 
és a szolidáris gazdaság előmozdítása.

· Közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák.
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Az oktatásba, a képzésbe, a szakképzésbe történő 
beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen 
át tartó tanulás érdekében

· A korai iskolaelhagyók számának csökkentése, a korai iskolaelhagyás megelőzé-
se, valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása a kora-
gyermekkori nevelésben, az alap- és középfokú oktatásban, ideértve az oktatásba 
való visszatérést ösztönző formális, informális és nem formális tanulási formákat is.

· A felsőfokú vagy annak megfelelő szintű oktatás minőségének, hatékonyságának 
és hozzáférhetőségének javítása az oktatásban való részvétel növelése érdekében, 
különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára.

· Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés javítása 
minden korcsoport számára, formális, informális és nem formális módon egyaránt. 
A munkavállalók ismereteinek, készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé té-
tele, valamint a rugalmas tanulási formák előmozdítása, elsősorban a pályaorien-
táció és a megszerzett kompetenciák elismerése révén.

· Az oktatási és képzési rendszerek munkaerőpiaci igényekhez való igazodásának ja-
vítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, a szakmai okta-
tás és a képzési rendszerek megerősítése és minőségének javítása, többek között a 
készségek iránti igény előrejelzésén alapuló mechanizmusok, a tananyagok kiiga-
zítása, a munkaalapú tanulási rendszerek – beleértve a duális tanulási rendszereket 
és a tanulószerződéses gyakorlati képzéseket – létrehozása és továbbfejlesztése.

A hatóságok és az érdekelt felek intézményi 
kapacitásának javítása és a hatékony 
közigazgatáshoz történő hozzájárulás

· Azon közigazgatási szervek és közszolgálatok intézményi kapacitásának és haté-
konyságának növelésébe történő beruházások nemzeti, regionális és helyi szinten, 
amelyek célja a reformok, a jobb szabályozás és a jó kormányzás megvalósítása.

· Az oktatással, az egész életen át tartó tanulással és a képzéssel foglalkozó politikák, 
valamint a foglalkoztatási és szociálpolitika kidolgozásában érintett valamennyi ér-
dekelt kapacitásának kiépítése, elsősorban a nemzeti, regionális és helyi szintű re-
formok ösztönzését célzó ágazati, területi paktumok révén.

Az EMVá-ból a 2014–2020-as időszakban finanszírozott vidékfejlesztési támoga-
tásoknak a következő célkitűzésekhez kell hozzájárulnia a közösségi vidékfejleszté-
si alaprendelet szerint:

 • a mezőgazdaság versenyképességének előmozdítása;
 • a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás és az éghajlatváltozáshoz 
kapcsolódó fellépés biztosítása;

 • a vidéki gazdaságok és közösségek kiegyensúlyozott területfejlesztésének megvaló-
sítása, munkahelyek létrehozását és fenntartását is beleértve.

2. A KoHÉzióS PoliTiKA AlAPElVEi ÉS cÉlKiTűzÉSEi
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Mindezen alapcélok megvalósítására a következő vidékfejlesztési prioritások keretében kerül sor:

PrioritÁS AlPrioritÁS

A tudásátadás és az innováció előmozdítása a 
mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban és a 
vidéki térségekben

a) az innovációnak, az együttműködésnek és a tudásbázis gyarapításának az ösztön-
zése a vidéki térségekben; 

b) a kapcsolatok erősítése a mezőgazdaság, az élelmiszer-termelés és az erdőgazdál-
kodás, valamint a kutatás és az innováció között, egyebek mellett a környezetgaz-
dálkodás és a környezeti teljesítmény javítása céljából; 

c) az egész életen át tartó tanulás és a szakképzés előmozdítása a mezőgazdasági és 
az erdészeti ágazatban.

A mezőgazdasági üzemek életképességének 
javítása és a versenyképesség fokozása valamennyi 
régióban és a mezőgazdasági termelés valamennyi 
típusa esetében, valamint az innovatív gazdálkodási 
technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás 
előmozdítása

a) valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a 
mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megköny-
nyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági te-
vékenységek diverzifikálásának fokozása céljából; 

b) a megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való be-
lépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elő-
segítése.

Az élelmiszerlánc szervezésének – többek között 
a mezőgazdasági termékek feldolgozásának 
és forgalmazásának, az állatjólétnek 
és a mezőgazdaság terén alkalmazott 
kockázatkezelésnek – az előmozdítása

a) az elsődleges termelők versenyképességének javítása, mégpedig azáltal, hogy 
megfelelőbb módon integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba a minőség-
rendszerek révén, a mezőgazdasági termékek értékének növelése, valamint a helyi 
piacokon, a rövid ellátási láncokban, továbbá a termelői csoportokban és szerveze-
tekben és a szakmaközi szervezetekben folytatott promóció;

b) a mezőgazdasági üzemekben megvalósuló kockázatmegelőzés és -kezelés támo-
gatása.

A mezőgazdasággal és az erdőgazdálkodással 
kapcsolatos ökoszisztémák állapotának 
helyreállítása, megőrzése és javítása

a) a biológiai sokféleség helyreállítása, megőrzése és javítása, beleértve a Natura 2000 
területeken és a hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányok-
kal rendelkező területeken, jelentős természeti értéket képviselő gazdálkodás, vala-
mint az európai tájak állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása; 

b) a vízgazdálkodás javítása a műtrágya- és peszticidhasználat szabályozásának ja-
vítását is beleértve; 

c) a talajerózió megelőzése és a talajgazdálkodás javítása.

Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint 
a karbonszegény és az éghajlatváltozás hatásaival 
szemben ellenállóképes gazdaság irányába történő 
elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az 
élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban

a) a mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozása; 
b) a mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás ha-

tékonyságának fokozása; 
c) a megújuló energiaforrások, a melléktermékek, a hulladékok, a maradékanyagok 

és más, nem élelmiszer jellegű nyersanyagok biogazdasági célokra történő átadá-
sának és felhasználásának megkönnyítése; 

d) a mezőgazdaságból származó, üvegházhatást okozó gázok és ammónia kibocsá-
tásának csökkentése; 

e) a széntárolás és -megkötés előmozdítása a mezőgazdaságban és az erdőgazdál-
kodásban. 
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A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység 
csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a 
vidéki térségekben

a) a diverzifikálásnak, kisvállalkozások alapításának és fejlesztésének, valamint a 
munkahelyteremtésnek a megkönnyítése; 

b) a helyi fejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben; 
c) az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőbbé tétele, használa-

tuk előmozdítása és minőségük javítása a vidéki térségekben.

2.4. A tAGÁllAmi AlloKÁció KiSZÁmítÁSA

A célkitűzésekbe tartozó támogatások pénzügyi kereteit a 2007–2013-as időszak-
ban három alap adja (ERFA, ESzA, KA), a 2014–2020-as időszakban pedig öt (az előb-
biek mellett az EMVA és ETHA), az országonkénti pénzösszegek meghatározása az ún. 
„berlini képlet” szerint alakul:

Z = ((EU-átlag GDP/fő – régió GDP/fő) x régió népessége x százalékos szorzó) + (régió munkanél-
küliségi rátája – konvergencia régiók átlagos munkanélküliségi rátája) x aktív népesség x 700 euró

A 2014–2020-as időszakra nézve a képlet csak az alábbiakban módosult:

Z = ((EU-átlag GdP/fő – régió GdP/fő) x régió népessége x százalékos szorzó) + (régió munkanél-
küliségi rátája – kevésbé fejlett régiók átlagos munkanélküliségi rátája) x aktív népesség x 1300 euró

A százalékos szorzót a régió tagállamának prosperitása alapján állapítják meg az alábbiak szerint:

TAGÁLLAM GNI PPS-E AZ EU-ÁTLAGHOZ VISZONyíTVA 2007–2013-AS IDőSZAKBAN 2014–2020-AS IDőSZAKBAN

< 82% 4,25% 3,15%

> 82%, < 99% 3,36% 2,70%

> 99% 2,67% 1,65%

A regionális GdP-adatokat az Eurostat szolgáltatja, ám a tárgyévhez képest jelentős, mint-
egy hároméves csúszással. A képlet szerint a fejlettség és a támogatás aránya között fordított 
arányosság áll fenn: minél kevésbé fejlett egy régió, annál több támogatásra jogosult. A fej-
lettségi szint alapján számított jogosultsági összegnek azonban van egy felső határa, aminél 
több forrást a tagállam nem kaphat, még ha jogosult lenne is rá (ez az ún. „capping”). Ha a 
tagállam egy főre jutó, 2001–2003-as bruttó nemzeti jövedelme (PPS) a 25 tagú EU átlagának

 • 40%-ánál alacsonyabb: GdP-jük 3,7893%-a;
 • legalább 40%-a, de az 50%-ánál alacsonyabb: GdP-jük 3,7135%-a;
 • legalább 50%-a, de az 55%-ánál alacsonyabb: GdP-jük 3,6188%-a;
 • legalább 55%-a, de a 60%-ánál alacsonyabb: GdP-jük 3,5240%-a;
 • legalább 60%-a, de a 65%-ánál alacsonyabb: GdP-jük 3,4293%-a;
 • legalább 65%-a, de a 70%-ánál alacsonyabb: GdP-jük 3,3346%-a;
 • legalább 70%-a, de a 75%-ánál alacsonyabb: GdP-jük 3,2398%-a.
Ezt követően a GdP minden 5 százalékpontnyi növekedésével a maximális támogatás a 

GdP 0,09 százalékpontjával csökken. A GdP-t az Európai Bizottság a 2005 áprilisában közzé-

2. A KoHÉzióS PoliTiKA AlAPElVEi ÉS cÉlKiTűzÉSEi
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tett adatok alapján számítja ki. Az alapok egyes célkitűzései és azok alkotóelemei keretében 
a tagállamonként elosztott előirányzatok nem csoportosíthatók át azok között.

Mindezek alapján Magyarország a 2007–2013-as időszakban kb. 25,3 milliárd euró támoga-
tásra jogosult (2006-os adat). Ez több mint hétszerese a 2004–2006 között rendelkezésünkre 
álló forrásoknak – a csatlakozáskor még nem voltunk jogosultak a teljes, fejlettségi szintünk-
nek megfelelő támogatási összegre, a fokozatosság és tanulás elvének megfelelően.

A 2014–2020-as időszakban a „capping” mértéke megváltozik és kiszámításának módja is 
egyszerűsödik az alábbiak szerint:

 –alapesetben 2,35% lesz;
 –azon 2013 előtt csatlakozó országok esetén azonban, akiknek a reál GdP növekedé-
se 2008–2010 előtt kisebb volt, mint 1%, ott a „caping” mértéke 2,59% (így Magyar-
ország esetén is);
 –ugyanakkor nem lehet az allokációjuk reálértéken több, mint a 2007–2013-as idősza-
ki 110%-a.
Ezekbe az értékekbe nem tartoznak bele az ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés-

re allokált források.

Az alábbi táblázat a 2007–2013-as időszak kohéziós forrásfelosztását mutatja a tag-
államok között:

 COHESION POLICY 2007-2013: FINANCIAL ALLOCATIONS PER YEAR (EURO, CURRENT PRICES)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 2007-2013

Belgie/Belgique 366,756,008 353,108,905 338,863,166 324,002,185 308,411,217 291,967,309 274,742,281 2,257,851,071

Bulgaria 514,438,665 737,395,668 991,807,428 1,044,073,825 1,116,078,360 1,188,427,402 1,260,634,073 6,852,855,421

Ceska Republica 3,319,589,895 3,479,810,479 3,640,861,285 3,809,477,285 3,978,225,539 4,146,329,123 4,317,361,985 26,691,655,591

Denmark 82,161,566 83,852,733 85,627,577 87,489,747 89,392,151 91,283,768 93,215,294 613,022,836

Deutschland 3,664,753,567 3,696,945,314 3,729,709,000 3,763,069,632 3,796,272,804 3,828,502,786 3,860,503,462 26,339,756,565

Eesti 376,530,807 409,974,514 446,440,649 486,201,728 530,028,620 577,833,150 628,833,031 3,455,842,499

Ellas 3,085,468,135 3,027,319,247 2,965,710,146 2,900,527,687 2,831,551,640 2,814,192,926 2,795,007,243 20,419,777,024

Espana 6,295,188,221 5,754,627,341 5,190,294,720 4,713,797,783 4,445,327,645 4,421,932,299 4,395,823,005 35,216,991,014

France 1,922,675,353 1,961,674,885 2,002,022,276 2,043,766,980 2,086,380,661 2,129,290,347 2,173,081,869 14,318,892,371

Ireland 211,627,916 180,726,400 148,539,883 115,030,041 80,120,385 81,798,584 83,511,860 901,355,069

Italia 4,003,583,379 4,035,089,698 4,066,774,676 4,098,643,256 4,130,159,869 4,202,150,122 4,275,367,920 28,811,768,920

Kypros 167,460,708 139,211,882 109,772,622 79,106,741 47,170,317 48,127,525 49,104,156 639,953,951

Latvija 508,251,652 554,225,772 603,897,967 655,705,280 709,399,722 765,395,661 823,567,165 4,620,443,219

Lietuva 767,739,913 833,413,967 902,450,438 975,204,912 1,052,169,488 1,134,996,617 1,219,008,746 6,884,984,081

Luxemburg 8,756,085 8,935,186 9,122,005 9,316,863 9,515,866 9,714,797 9,917,880 65,278,682

Magyarorszag 3,035,954,279 3,229,332,901 3,437,663,559 3,625,536,814 3,784,266,354 3,990,564,601 4,204,078,399 25,307,396,907

Malta 114,475,489 117,159,483 119,794,709 122,608,369 125,071,775 127,157,676 129,091,993 855,359,494

Nederland 255,620,372 260,876,756 266,388,003 272,165,145 278,066,817 283,939,844 289,936,565 1,906,993,502

Österreich 201,773,292 203,999,556 206,307,685 208,701,529 211,108,607 213,450,462 215,801,550 1,461,142,681

Polska 8,129,584,408 8,664,528,631 9,213,686,770 9,441,366,926 10,023,359,218 10,605,029,586 11,206,694,227 67,284,249,766

Portugal 2,971,583,274 3,005,027,735 3,038,715,640 3,072,645,240 3,106,716,534 3,140,821,551 3,175,048,081 21,510,558,055

Slovenija 554,581,636 569,325,544 584,455,520 599,981,475 615,894,683 632,185,174 648,880,924 4,205,304,956

Slovensko 1,299,788,507 1,407,175,683 1,526,146,266 1,662,255,913 1,785,126,023 1,906,825,787 2,000,586,316 11,587,904,495

Suomi-Finland 263,006,045 257,565,814 251,850,073 245,850,925 239,511,072 232,769,086 225,661,616 1,716,214,631

Sverige 253,908,702 259,066,457 264,410,131 269,946,722 275,599,013 281,283,274 287,084,668 1,891,298,967

United Kingdom 1,616,477,615 1,575,843,140 1,533,475,408 1,489,332,118 1,442,809,705 1,465,894,632 1,489,325,826 10,613,158,444

Romania 1,335,023,856 1,915,639,995 2,576,314,547 3,092,046,613 3,330,472,625 3,580,270,525 3,837,878,891 19,667,647,052

Interregional 46,390,403 49,483,076 54,889,060 62,743,816 70,890,806 76,995,260 83,315,535 444,707,956

Technical Assistance 113,408,759 117,459,544 121,200,980 122,888,158 126,925,914 130,992,625 134,822,683 867,698,663

Total 45,486,558,504 46,888,796,307 48,427,192,190 49,393,483,709 50,626,023,430 52,400,122,497 54,187,887,246 347,410,063,883
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Teljes ESB-allokáció (millió euró)
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A teljes 2014–2020-as ciklusra vonatkozó tagállami forrásokat a következő ábra mutatja be:
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| A feJeZet ÁtteKintéSe

A kohéziós politika forrásait az EU költségvetési ciklusaihoz igazodó, előzetesen kidolgozott, 
hét évre szóló fejlesztési programok keretében kell felhasználni. A programok tervezése – a prog-
ramozás – a tagállami hatóságok feladata. A kohéziós politika stratégiai tervezésének alapja a 
2014–2020-as időszakra az egész unió célkitűzéseit meghatározó Európa 2020 stratégia, továb-
bá a tagállami szint fölött megjelenhetnek még makroregionális stratégiák is, Magyarország ese-
tén ilyen a Duna Régió Stratégia. A tagállamok által kidolgozott programoknak e stratégiák cél-
kitűzéseihez kell illeszkednie.

Az EU kohéziós politikájának stratégiai tervezéséről szóló iránymutatásokat a 2007–2013-as 
időszakra a Közösségi Stratégiai Iránymutatások c. dokumentumban fektették le. Ennek helyét 
a 2014–2020-as időszakban a Közös Stratégiai Keret veszi át. 

A tagállami források elosztásának legmagasabb szintű tervezési dokumentuma a 2007–2013-
as időszakban a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (NSRK), 2014–2020 között pedig a Partner-
ségi Megállapodás (PM), melyeket már a tagállamok maguk készítenek el, és nyújtanak be az 
Európai Bizottság részére. Ezek a dokumentumok tekintik át az adott tagállam fejlesztési szük-
ségleteit, kijelölik a hétéves időszakra nézve a tagállamban felhasználásra kerülő kohéziós forrá-
sok felhasználásának céljait, meghatározzák az egyes fejlesztési területeket lefedő operatív prog-
ramokat, és az azok közti forrásmegosztást.

Az operatív programok (OP) szintén az egész hétéves pénzügyi ciklusra szóló, tagállamok ál-
tal elkészített, és a bizottság által jóváhagyott stratégiai dokumentumok. Az operatív programok 
egy szakpolitikai fejlesztési terület (pl. közlekedésfejlesztés) vagy földrajzi terület fejlesztésére irá-
nyuló fejlesztési prioritásokat határoznak meg, amelyek mentén a ciklus során az egyes támoga-
tási intézkedéseket megvalósítják. 

A tagállamok számára nem kötelező, de saját hatáskörben meghatározhatnak az opera-
tív programok szintje alatti, kiegészítő tervezési dokumentumokat a tervezés és a végrehaj-
tás összekapcsolására. A 2007–2013-as időszakban az ún. akciótervek ilyenek, amelyek a két 
éven belül elindítani tervezett pályázati konstrukciókat és kiemelt projekteket tartalmazták. A 
2014–2020-as időszakban többéves nemzeti keretet, valamint éves fejlesztési keretet kell ké-
szíteni, amelyek tartalmazzák az adott időszakban megjelenő támogatási konstrukciók leg-
fontosabb adatait.

A forrásfelhasználás eredményességének biztosítása érdekében a bizottság kötelezővé teszi a 
programok előzetes (ex-ante), közbenső (interim vagy ongoing) és utólagos (ex-post) értékelése-
inek elkészítését. Az értékelések vizsgálják a megvalósítás stratégiai célkitűzésekhez való illeszke-
dését és a programok végrehajtásának minőségét is.

3. STRATÉGiAi PRoGRAMozáS
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A hatékony forrásfelhasználást igyekszik elősegíteni az egyes tagállamokban létrehozható/lét-
rehozandó eredményességitartalék-rendszer, melynek lényege, hogy a tagállamok a számukra 
allokált források egy részét a hétéves ciklus végén csak akkor használhatják fel, ha előtte a prog-
ramjaikat megfelelően teljesítettek. E rendszer kialakítása a 2007–2013-as időszakban opcionális 
volt, 2014–2020 között pedig minden tagállam számára kötelező.

Vannak a kohéziós politikának olyan elemei, melyeket nem a tagállami operatív programok-
ban terveznek és nem is központi programok. Ilyenek az Európai Területi Együttműködés cél-
kitűzés programjai, melyek két vagy több állam közös fejlesztési programjai. Ezeknek típusai a 
határon átnyúló együttműködések, az előcsatlakozási segítségnyújtási programok, az Európai 
Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (ENPI) programjai, valamint további transznacionális és in-
terregionális programok.

A fentieken túlmenően még meg kell említeni azokat az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagál-
lamai által finanszírozott programokat, melyek ugyan nem részei a kohéziós politikának, de szo-
rosan kapcsolódnak ahhoz. Ezek a támogatások azoktól a nem EU-tag EGT országoktól és Svájc-
tól érkeznek, melyek a kohéziós politika forrásaihoz nem tesznek hozzá, pedig az EGT előnyeit 
élvezik. Ezek az ún. Svájci Alap, Norvég Alap és EGT-Alapok.

A pontosság kedvéért fontos megemlíteni azt is, hogy az unió egyik legfontosabb közösségi 
politikáját, a Közös Agrárpolitikát jelen könyv csak részben tárgyalja.

A KAP 1. pillére – amely az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (EMGA) finanszírozott 
közvetlen jövedelemtámogatásokból, mezőgazdasági termeléshez kötött támogatásokból, illet-
ve agrárpiaci intervenciós intézkedésekből áll – nem része a kohéziós politikának, ezért jelen kézi-
könyv csak érintőlegesen foglalkozik ezzel a témával. A KAP 2. pillére (vidékfejlesztési támogatá-
sok) azonban az EU-s kohéziós politika részének tekintendő, a finanszírozására szolgáló Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) az ESB-alapok részét képezi.

A kohéziós politika forrásait a programozás elve alapján többéves programok mentén kell felhasz-
nálni. A stratégiai programozás a tagállami hatóságok feladata, fő jellemzője a prioritások stratégiai 
szintű kijelölése, és ez alapján az alacsonyabb szinten történő tervezés. Az alábbiakban az uniós stra-
tégiai környezetet, valamint az ahhoz illeszkedő, a tervezés alapjául szolgáló tervdokumentumokat 
mutatjuk be hierarchikus sorrendben. A közösségi stratégiai iránymutatások, a nemzeti stratégiai re-
ferenciakeret és az operatív programok az unió által elvárt, kötelező tervezési eszközök. 

3. STRATÉGiAi PRoGRAMozáS
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3.1. UnióS StrAtéGiAi KÖrnyeZet

3.1.1. EURóPA 2020 STRATÉGiA

A 2000–2010-ig tartó lisszaboni Stratégia időszakának lezárultával, 2010 márciusában az Eu-
rópai Bizottság javaslatot tett egy új, hosszú távú európai stratégiára, Európa 2020 címmel. 
A stratégia az intelligens (smart), fenntartható (sustainable) és inkluzív (inclusive) növekedés 
programja. A gazdasági válság kapcsán fény derült azokra a súlyos belső problémákra (glo-
balizáció, erőforráshiány, elöregedő társadalom), melyek hátráltatják az európai gazdaság 
működését. A bizottság álláspontja értelmében a gazdasági válságból való kilábalás módja 
az európai piacgazdaság átalakítása, előtérbe helyezvén a környezetvédelmet és az innová-
ciót, elősegítve ezáltal a társadalmi jólétet.

A stratégia öt mennyiségi célkitűzés elfogadását indítványozta, melyek a következők:
 • A 20–64 évesek foglalkoztatási rátáját a jelenlegi 69%-ról legalább 75%-ra kell növel-
ni, egyrészt a nők és az idősebb munkavállalók nagyobb mértékű foglalkoztatása, más-
részt a migránsok fokozottabb munkaerőpiaci integrációja révén.

 • Az EU-nak a GdP 3%-át kell K+F-re fordítania. E cél ugyan ráirányította a figyelmet arra, 
hogy mind az állami, mind a magánszférának be kell ruháznia a K+F-be, a hatások he-
lyett azonban a bemenetre összpontosít. 

 • Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest legalább 20, 
kedvező feltételek esetén 30%-kal csökkenteni kell; a megújuló energiaforrások arányát 
20%-ra kell növelni a teljes energiafogyasztásban, és az energiahatékonyság 20%-kal 
történő növelése is szükséges.

 • Az iskolai végzettségre nézve olyan célt kell kitűzni, amely – a lemorzsolódók arányának 
a jelenlegi 15-ről 10%-ra történő csökkentése révén – egyrészt kezeli az iskolából kima-
radók problémáját, másrészt a 30–34 éves korosztály körében 31-ről 2020-ig legalább 
40%-ra növeli a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányát.

 • Az országos szegénységi küszöbök alatt élő európaiak arányát 25%-kal csökkenteni kell, 
több mint 20 millió embert emelve ki a szegénységből.

A stratégia hét kiemelten fontos kezdeményezést vázol fel annak érdekében, hogy lendüle-
tet adjon az európai gazdaság növekedésének és a foglalkoztatásnak. E zászlóshajós kezde-
ményezések az alábbiak:

 • Európai digitális menetrend: e kezdeményezés a nagy sebességű internet bővítésének 
felgyorsítását és az egységes digitális piac előnyeinek háztartások és vállalkozások ál-
tali kiaknázását tartja szem előtt. Az Európai Bizottság 2010. május 19-én hozta nyilvá-
nosságra.

 • Mozgásban az ifjúság: e kezdeményezés az oktatási rendszerek teljesítményének növe-
lését és a fiatalok munkaerőpiacra történő belépésének megkönnyítését szolgálja. A bi-
zottság 2010. szeptember 15-én hozta nyilvánosságra.
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 • innovatív Unió: E kezdeményezés a keretfeltételek, illetve a kutatásra és innovációra for-
dított finanszírozás javítására szolgál, annak érdekében, hogy az innovatív ötletekből a 
növekedést és a foglalkoztatást segítő termékek és szolgáltatások jöjjenek létre. A bi-
zottság 2010. október 6-án hozta nyilvánosságra.

 • iparpolitika a globalizáció korában: e kezdeményezés a vállalkozások (különösen a 
KKV-k) üzleti környezetének javítását és a világszinten versenyképes, erős és fenntart-
ható ipari bázis kifejlesztésének támogatását célozza. A bizottság 2010. október 27-én 
hozta nyilvánosságra.

 • Új készségek és munkahelyek menetrendje: a munkaerőpiacok modernizálását céloz-
za, és arra törekszik, hogy lehetővé tegye az emberek számára készségeik egész életen 
át történő fejlesztését, hogy ezáltal növekedjen a munkaerőpiacon való részvétel, és – 
többek között a munkavállalók mobilitása révén – közeledjen egymáshoz a munkaerő-
piaci kínálat és kereslet. A bizottság 2010. november 11-én hozta nyilvánosságra.

 • Szegénység elleni európai platform: célja olyan szociális és területi kohézió biztosítása, 
ahol a növekedés és a munkahelyteremtés előnyeit széles körben megosztják, a sze-
génységben és társadalmi kirekesztettségben élők pedig méltóságban, a társadalom 
aktív tagjaiként élhetnek. A bizottság 2010 decemberében hozta nyilvánosságra.

 • Erőforrás-hatékony Európa: a gazdasági növekedés és az erőforrások felhasználásának 
szétválasztását, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé való elmozdulás elő-
segítését, a megújuló energiaforrások növekvő mértékű alkalmazását, a szállítási ágazat 
modernizálását és az energiahatékonyság ösztönzését szolgálja. A bizottság 2011 ele-
jén hozta nyilvánosságra.

A stratégia nemzeti szinten történő végrehajtása érdekében minden tagállamnak évente 
el kell készítenie Nemzeti Reformprogramját, melyben a tagállamok kormányai olyan nem-
zeti célértékeket határoznak meg, melyek a helyi viszonyok között teljesíthetők és egyide-
jűleg elősegítik, hogy az EU egésze meg tudja valósítani a kitűzött uniós célokat. A Nemzeti 
Reformprogramban foglalt nemzeti vállalások teljesítésének ellenőrzése az új gazdaságpoli-
tikai koordináció az európai szemeszter részeként valósul meg. Az Európai Szemeszter 2011-
ben indult, melynek során megvalósul a Stabilitási és Növekedési Egyezmény előírásainak 
megfelelően a tagállami középtávú költségvetési terveket bemutató stabilitási/konvergen-
ciaprogramok (ScP), illetve az Európa 2020 keretében végrehajtott strukturális reformokat 
rögzítő nemzeti reformprogramok (NRP) egyidejű, összehangolt benyújtása.

Az egyes tagállamok által tett nemzeti vállalások teljesülését a bizottság minden év ja-
nuárjában vizsgálja felül éves makrogazdasági jelentésében (Annual Growth Survey – AGS), 
melyek alapján a márciusi EiT stratégiai útmutatásokat ad ki. Ezek a következő évi költség-
vetési politikákkal és az egyensúlyi problémák kezelését szolgáló reformokkal kapcsolatos 
főbb elvárásokat tartalmazó üzenetek lesznek. itt alapvető makrogazdasági megfontoláso-
kat tartalmazó, az EU/eurózóna egészére vonatkozó üzeneteket kell érteni, melyek iránytűt 
jelentenek az áprilisban benyújtandó nemzeti programok (NRP/ScP) készítéséhez. A benyúj-
tott programok értékelését követően a bizottsági javaslatok alapján a júniusi Európai Tanács 
országspecifikus ajánlásokat hagy jóvá, melyeket formálisan az EcoFiN/EPSco-tanácsok fo-
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gadnak el júniusban/júliusban. A tagállamok ezeket az ajánlásokat figyelembe véve készítik 
el a következő évre vonatkozó részletes költségvetési törvényjavaslataikat. A bizottság a kö-
vetkező évre vonatkozó makrogazdasági jelentésében fogja vizsgálni, hogy az egyes tagál-
lamok mennyiben teljesítették nemzeti vállalásaikat, illetve a nekik címzett országspecifikus 
ajánlásokat.

A 2014–2020-as időszakban már a kohéziós rendelet is meghatároz tematikus célkitűzé-
seket annak érdekében, hogy a fókuszált tervezés biztosított legyen. Ezek alkotják majd az 
időszak operatív programjainak prioritási tengelyeit. A tematikus célkitűzések az Európa 
2020 prioritásokhoz kapcsolódnak: 

 • kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése; 
 • információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák 
használatának és minőségének javítása;

 • kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA esetében), a halászati és ak-
vakultúra-ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének javítása;

 • alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása 
minden ágazatban;

 • éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítása;
 • környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása;
 • fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb 
hálózati infrastruktúrákban;

 • foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása;
 • társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem;
 • beruházás az oktatás, képességfejlesztés és élethosszig tartó tanulás területén;
 • intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás.

3.1.2. dUNA-RÉGió-STRATÉGiA

Az EU duna Makroregionális Stratégiája (dMRS) a Balti-tengeri Stratégia után az EU idő-
ben második makroregionális stratégiája. A dMRS kilenc EU-tagállamot (Németország, 
Ausztria, csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Bulgária, Románia, Horvátország) 
és öt külső államot (Horvátország, Szerbia, Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Ukrajna, Mol-
dova) érint. Az együttműködés lényege a régióban közösen kitűzött fejlesztési célokhoz 
kapcsolódó programok, projektek koordinált megvalósítása. 

Mivel a projektszintű fejlesztések az abban részt vevő tagállamok hatáskörében marad-
nak, a stratégia megvalósításához koordinációs, egyeztető mechanizmusok kialakítására van 
szükség. A dMRS új jogszabályok és intézmények létrehozása helyett a különböző szakpo-
litikai területek összehangolását ösztönzi, és az érintettek közötti kapcsolatokat kívánja erő-
síteni. A dMRS-ben részt vevő államok maguk döntenek arról, hogy előnyben részesítik-e a 
duna-Régió-Stratégiához hozzájáruló fejlesztéseket, és ha igen, ezt milyen módon teszik. 
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A stratégiát és a hozzá tartozó, konkrét fejlesztéseket is tartalmazó akciótervet a bizott-
ság dolgozta ki. Az elfogadásra a magyar elnökség idején, 2011-ben került sor. A dMRS 4 fe-
jezetre és 11 prioritási területre terjed ki, mindegyiket két-két tagállam koordinálja közösen:

duna-régió összekapcsolása a többi régióval:
1. Mobilitás, közlekedés fejlesztése – hajózás: AT, Ro; közlekedés: Si, SR
2. Fenntartható energia: HU, cz
3. Kultúra és turizmus: BG, Ro

Környezet védelme:
4. Vízminőség: HU, SK
5. Környezeti kockázatok: HU, Ro
6. Biodiverzitás, levegővédelem: dE (Bayern), cR

Jólét megteremtése:
7. Tudásalapú társadalom: SK, SR
8. Vállalkozások versenyképessége: dE (Baden-Württemberg)
9. Humánerőforrás: AT, Mo

duna-régió megerősítése:
10. intézményközi együttműködés: AT (Wien), Si
11. Biztonság, szervezett bűnözés: dE, BG

Magyarország tehát három prioritás társkoordinátora: fenntartható energia (csehország-
gal), vízminőség javítása és fenntartása (Szlovákiával), környezeti kockázatok kezelése (Ro-
mániával). A nemzeti szintű koordinátor a duna-Régió-Stratégiáért felelős kormánybiztos. 

A makroregionális stratégiák alapelve, hogy nem igényelnek sem új uniós finanszírozást, 
sem új uniós struktúrákat, sem pedig új uniós jogalkotást. A stratégia pénzügyi szempontból 
semleges, és koordinált megközelítése révén a meglévő uniós eszközök, alapok, valamint az 
egyéb létező források és pénzügyi eszközök hatékonyabb, eredményesebb felhasználásá-
ra irányul. A dMRS addicionális uniós finanszírozásra tehát nem számíthat, megvalósítása a 
részt vevő államok rendelkezésére álló hazai és uniós források alapján, valamint banki konst-
rukciók igénybevétele által történhet. A „meglévő” források kategóriájába tartozik a fel nem 
használt strukturális és kohéziós alapok forrása is. Finanszírozási igény a nemzeti programok 
végrehajtása mellett a nemzetközi és hazai koordináció tekintetében is keletkezik majd. A 
2014–2020-as időszakban a dMRS célterületén jött létre a duna Transznacionális Program, 
azaz a fenti fejlesztések és együttműködések immár EU-s támogatási keretben valósulhat-
nak meg, önálló pénzügyi forrással. 
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3.2. A 2007–2013-AS időSZAK ProGrAmterveZéSe 

3.2.1. A KoHÉzióRA VoNATKozó KÖzÖSSÉGi STRATÉGiAi iRáNyMUTATáSoK   
 (coMMUNiTy STRATEGic GUidEliNES)

Az Európai Bizottság javaslatára a tanács (határozat formájában) közösségi szintű, a gazdasá-
gi, társadalmi és területi kohézióról szóló, tömör stratégiai iránymutatásokat fogadott el 2006-
ban, amelyek meghatározták az alapokból nyújtott támogatásra vonatkozó indikatív keretet, 
figyelembe véve egyéb vonatkozó közösségi politikákat és az uniós gazdaságpolitikai koordi-
náció keretében elfogadott integrált iránymutatásokat. Ezek az iránymutatások az alapok va-
lamennyi célkitűzése esetében különösen a közösség prioritásait juttatják érvényre. 

A Közösségi Stratégiai irányelvek (community Strategic Guidelines, cSG) fő prioritásai:
 • infrastrukturális beruházások révén javítani a régiók vonzerejét;
 • a kutatás és az innovációs hálózatok megerősítése révén ösztönözni az innovációt 
és a tudásalapú gazdaság növekedését;

 • a képzésbe való befektetéssel és a munkaerőpiac kiterjesztésével több és jobb 
munkahelyet teremteni.

 A 2014–2020-as időszakban az uniós szintű fő stratégiai dokumentum, a tagállami terve-
zés alapja a Közös Stratégiai Keret (KSK) lesz, amely a strukturális és kohéziós alapok mellett 
a vidékfejlesztési és halászati alapot is le fogja fedni.

3.2.2. NEMzETi STRATÉGiAi REFERENciAKERET (NSRK)

Az nSrK tartalma és elfogadása
A tagállamok az Európai Bizottsághoz nemzeti stratégiai referenciakeretet nyújtanak be, 
amely biztosítja, hogy az alapokból származó támogatás összhangban áll a kohézióra 
vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokkal, továbbá meghatározza a közösségi 
prioritások és a nemzeti reformprogram közötti kapcsolatot. A nemzeti stratégiai refe-
renciakeret a „konvergencia” célkitűzésre és a „Regionális versenyképesség és foglalkozta-
tás” célkitűzésre vonatkozik, az ETE-re nem. 

Az NSRK a következő elemeket tartalmazza:
a) A fejlődésben megmutatkozó egyenlőtlenségek, gyengeségek és lehetőségek elem-

zése az európai gazdaság és a világgazdaság tendenciáinak figyelembevételével.
b) Az elemzés alapján választott, a tematikus és területi prioritásokat magában foglaló 

stratégia. Bizonyos esetekben e prioritások tartalmazzák a városok fenntartható fejlő-
désére vonatkozó intézkedéseket, a vidéki gazdaságok és a halászattól függő térsé-
gek diverzifikálását.

c) A „konvergencia” és a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzéshez tarto-
zó operatív programok listája.
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d) Annak leírása, hogy a „konvergencia” és a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” 
célkitűzésre vonatkozó kiadások miként járulnak hozzá a versenyképesség és a mun-
kahelyteremtés előmozdításához. 

e) indikatív éves allokációk alaponkénti és programonkénti bontásban.
f ) A „konvergencia” célkitűzés régiói esetében:

 –a tagállam igazgatási hatékonyságának erősítése céljából tervezett intézkedés;
 –az EMVA és az EHA keretében megállapított teljes éves előirányzat összege;
 –az addicionalitás elve betartásának előzetes vizsgálatához szükséges információ.

g) A Kohéziós Alapra jogosult tagállamok esetében az operatív programok, az EMVA, az 
EHA, valamint adott esetben az EBB és egyéb, már létező pénzügyi eszközök általi tá-
mogatások közötti koordinációt biztosító mechanizmusokra vonatkozó információ.

A nemzeti stratégiai referenciakeretet a tagállamok 
 • az érintett partnerekkel való konzultációt követően, 
 • az általuk legmegfelelőbbnek ítélt eljárásnak megfelelően, és a saját intézményi  
struktúráján belüli egyeztetést követően,

 • a bizottsággal párbeszédet folytatva
 • készítik el. A bizottság tudomásul veszi a nemzeti stratégiát és az alapokból szár-
mazó támogatás számára választott prioritási témákat, és csak az alábbiakat hatá-
rozza meg:

 • az operatív programok listáját;
 • indikatív éves allokáció alaponkénti és programonkénti bontásban, azaz a „pénz-
ügyi táblát”;

 • a „konvergencia” célkitűzés esetében a kiadások azon szintjét, amely garantálja az addi-
cionalitás elvének betartását, valamint az igazgatási hatékonyság erősítése céljából ter-
vezett intézkedést.

Magyarország 2006. december 20-án nyújtotta be nemzeti stratégiai referenciakeretét ’Új 
Magyarország Fejlesztési Terv’ címmel a bizottság részére. Az NSRK legfontosabb célja a fog-
lalkoztatás bővítése és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése volt. Ennek érdeké-
ben hat kiemelt területen indít el összehangolt állami és uniós fejlesztéseket: a gazdaság-
ban, a közlekedésben, a társadalom megújulása érdekében, a környezet és az energetika 
területén, a területfejlesztésben, az államreform feladataival összefüggésben.

Az NSKR és a vidékfejlesztési célú, Új Magyarország Vidékfejlesztési Program közötti leha-
tárolást – a kettős támogatás kizárása érdekében – meg kellett határozni. Ez a lehatárolás te-
rület, tevékenység és kedvezményezett szerint a következőképpen történt:

NSRK
 • terület szerint: 5000 fő feletti vagy 100 fő/km2 feletti népsűrűség;
 • projektgazda szerint: bevételük min. 50%-át nem mezőgazdasági tevékenységből szer-
ző vállalkozások;

 • tevékenység szerint: önkormányzatok kötelező szolgáltatásai, borturizmus – 100 ezer 
euró támogatás felett.

3. STRATÉGiAi PRoGRAMozáS
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ÚMVP
 • terület szerint: 5000 fő alatti vagy 100 fő/km2 alatti népsűrűség; 
 • projektgazda szerint: bevételük min. 50%-át mezőgazdasági tevékenységből szerző vál-
lalkozások;

 • tevékenység szerint: falusi turizmus, lovas turizmus, borturizmus – 100 ezer euró tá-
mogatás alatt.

A 2014–2020-as periódusban az NSRK szerepét egy erősebb kötelmeket tartalma-
zó dokumentum, a Partnerségi Megállapodás váltja fel, amely az Európa 2020 stratégi-
ában megfogalmazott célok mentén mutatja be egy tagállam fejlesztési elképzeléseit a 
strukturális és vidékfejlesztési alapok tekintetében.

Az NSRK stratégiai végrehajtásáról legkésőbb 2009 és 2012 végéig a tagállamok összefog-
laló jelentést nyújtottak be, amely információkat tartalmazott az alapok általi társfinanszíro-
zásból részesülő programok alábbiakhoz történő hozzájárulásáról:
a) a szerződésben megállapított kohéziós politikai célkitűzések végrehajtása;
b) az alapoknak az e rendeletben foglalt feladatainak teljesítése;
c) a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban részletezett, a nemze-

ti stratégiai referenciakeretben pontosított prioritások végrehajtása; 
d) a versenyképesség és a munkahelyteremtés előmozdítására vonatkozó célkitűzés 

megvalósítása, valamint a növekedésről és a foglalkoztatásról szóló integrált irány-
mutatásokban foglalt célkitűzések teljesítése.
Első alkalommal 2008-ban, majd azt követően évente az Európai Bizottság a tavaszi Euró-

pai Tanács számára készítendő, éves előrehaladási jelentésébe foglal egy szakaszt, amely ösz-
szefoglalja a tagállami jelentéseket, különösen a versenyképesség és a munkahelyteremtés 
előmozdítása uniós prioritásainak megvalósításában elért eredményeket.

A bizottság ezen felül az EUMSz alapján háromévente köteles jelentést készíteni a kohézió 
állásáról (kohéziós jelentés), amelynek különösen a következőket kell tartalmaznia:
a) beszámoló a gazdasági és társadalmi kohézió terén történt előrehaladásról, beleért-

ve a régiók társadalmi-gazdasági helyzetét és fejlődését, valamint közösségi prioritá-
sok integrációját;

b) beszámoló az alapok, az EBB és más pénzügyi eszközök szerepéről, valamint egyéb 
közösségi és nemzeti politikáknak az elért előrehaladásra gyakorolt hatásáról;

c) a gazdasági és szociális kohézió erősítését elősegítő, közösségi intézkedésekre és po-
litikákra vonatkozó javaslatok, amennyiben felmerültek;

d) a közösségi politika változásainak tükrözése érdekében szükséges, a kohézióra vonat-
kozó közösségi stratégiai iránymutatások tekintetében végrehajtandó javasolt kiiga-
zítások, amennyiben szükségesek.
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3.3. A 2014–2020-AS időSZAK ProGrAmterveZéSe

3.3.1. A KÖzÖS STRATÉGiAi KERET 

A 2014–2020-as időszakban a stratégiai tervezésre vonatkozó közösségi iránymutatásokat a 
Közös Stratégiai Referenciakeret (KSK) határozza meg. célja, hogy segítse a tagállami és a ré-
giós szintű stratégiai tervezést, elősegítve az ESB-alapok szektorális és területi koordinációját. 
A KSK a közös rendelkezésekről szóló rendelet 1. mellékleteként található meg.

A KSK célkitűzései megegyeznek az Európa 2020 stratégia célkitűzéseivel. A KSK felhívja 
a figyelmet olyan szempontokra, melyeknek érvényesülni kell a stratégiai tervezésben, így 
a források koncentrált és hatékony felhasználása, a területi fejlesztések integrált megközelí-
tése, egyéb uniós programokkal való átfedések elkerülése és szinergiák elérése, horizontá-
lis elvek érvényesülése.

3.3.2. A PARTNERSÉGi MEGállAPodáS

Minden EU-tagállamnak Partnerségi Megállapodást (PM) kell kidolgoznia a 2014–2020-
as időszakra vonatkozóan az Európai Bizottsággal való párbeszédben, valamint a társadal-
mi partnerek bevonásával. A PM-nek minden, az adott tagállamnak allokált ESB-alapból 
származó támogatást le kell fednie, valamint figyelembe kell vennie a Nemzeti Reform Prog-
ramot és a bizottság országspecifikus ajánlásait. A PM-et a tagállamoknak 2014. április 22-ig 
kellett benyújtania a bizottság részére.

A Partnerségi Megállapodásnak meg kell határoznia az alábbiakat:
1) Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós stratégiával való 

összhangot biztosító rendelkezéseket, az alábbiakat beleértve:
 –Fejlesztési igények elemzése
 –Programok ex-ante értékelésének eredményeinek összefoglalása
 –Kiválasztott tematikus célkitűzések bemutatása
 –Nemzeti szintű indikatív forrásallokáció, tematikus célkitűzésenként
 –Horizontális alapelvek és horizontális szakpolitikai célkitűzések alkalmazása
 –ERFA-, ESzA-, KA-, EMVA-, ETHA-alapokhoz tartozó programok felsorolása, és azokra 
jutó indikatív forrásallokáció alaponkénti és évenkénti bontásokban
 –A teljesítménytartalékhoz kapcsolódó allokációról szóló információk
A Partnerségi Megállapodás felsorolja a fejlesztéspolitika előttünk álló időszakának el-

várt eredményeit is. Az EMVA támogatásainak kapcsán például csak a legfontosabb, el-
várt eredmények a következők a Megállapodás szerint:

 –A hatékony, versenyképes agrárgazdasági vállalkozások köre bővül. 
 –Az agrártermékek hozzáadott értéke növekszik. 

3. STRATÉGiAi PRoGRAMozáS
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 – Az agrárgazdasági vállalkozások innovációja fokozódik EMVA támogatásukon keresztül. 
 – Emelkedik a mezőgazdasági vállalkozásokban foglalkoztatottak száma. 
 – Növekszik a fiatal gazdák aránya a teljes agrárvállalkozói körben. 
 – A mezőgazdasági, élelmiszeripari energiahatékonyság javul. 
 – A mezőgazdasági infrastruktúrák (épületek) energetikai hatékonysága javul. 
 – A vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás hozzájárul a vízminő-
ség javulásához. 
 – A Natura 2000-területek fenntartását biztosító művelés, az agrár-környezetgazdálkodás 
és erdő-környezetvédelmi intézkedések továbbfejlesztése célirányos, sajátos környezet-
védelmi szükségleteken alapuló előírások segítségével, továbbá az ökológiai gazdálko-
dás területarányának növelése összhangban a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervvel és a biodi-
verzitás védelmével. 
 – Az agrárgazdasági diverzifikációval a támogatott gazdasági szereplőknél új munkahelyek 
jönnek létre. 
 – erdészeti feldolgozóipari - kis- és középvállalkozások támogatása következtében. 
 – A vidéki településen élők számára javul a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés. 
 – Az agrárgazdasági szereplők korszerű, szektorspecifikus, szakmai tudásszintje, valamint 
a szakmai továbbképzési és csoportos tanácsadási szolgáltatásokban részesülők száma 
emelkedik, az innovációk alkalmazása lényegesen javul. 

2) Az ESB-alapok hatékony felhasználását biztosító rendelkezéseket:
 –Az ESB-alapok közti, valamint más uniós és nemzeti forrásokkal való összhangot biz-
tosító rendelkezések
 –Az addicionalitási szabályoknak való megfelelés ex-ante igazolásához szüksé-
ges információ
 – Ex-ante kondicionalitásoknak való megfelelőség vizsgálata
 – A teljesítménytartalék konzisztens működéséhez szükséges mechanizmusok
 – A végrehajtáshoz szükséges igazgatási kapacitások rendelkezésre állásának felmérése
 – A programok keretében tervezett intézkedések összegzése, valamint a kedvezményezet-
tek adminisztratív terheinek csökkentésére irányuló terv
A Partnerségi Megállapodás kitér a vidékfejlesztési alap, és a többi kohéziós alap támoga-

tásai közötti tartalmi összhang megteremtésének kérdéseire is. A dokumentum leszögezi, 
hogy mivel Magyarország területének túlnyomó többsége vidéki térség, így annak fejleszté-
sében egyik alap sem megkerülhető. Míg az EMVA támogatásai a vidék fejlődése, illetve az 
agrárgazdaság szempontjából kulcsfontosságú területekre összpontosít, addig a többi ko-
héziós alapból finanszírozzák a vidéki térségek általános gazdasági, közlekedési, infrastruktu-
rális, vízgazdálkodási fejlesztésének támogatását.

3) A partnerségre vonatkozó rendelkezéseket:
A bevonandó partnerek indikatív listáját és a bevonásuk érdekében tervezett intéz-
kedéseket
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4) Az ESB-alapok területi fejlesztéseinek integrált megközelítését:
 – Meghatározott térségek és városrészek integrált fejlesztésének érdekében tett rendelke-
zéseket, különös tekintettel az iTi- és clld-eszközök alkalmazására vonatkozóan
 – A fő együttműködési célterületeket, figyelembe véve a vonatkozó makroregionális straté-
giákat, amennyiben rendelkezésre állnak
 – Ahol szükséges, a szegénység és más társadalmi problémák által legjobban sújtott terüle-
tek problémáinak integrált kezelését
 – Ahol szükséges, a demográfiai kihívásokkal különösen sújtott régiók problémáinak integ-
rált kezelését

5) Az ESB-alapok hatékony végrehajtását biztosító rendelkezéseket, köztük a jelenleg hasz-
nált elektronikus adatkezelési rendszerek értékelését, és az annak érdekében tervezett lé-
pések bemutatását, hogy fokozatosan az összes, a kedvezményezettek és a hatóságok 
közt folyó információcsere elektronikusan is lebonyolíthatóvá váljon.

3.3.3. ElőzETES FElTÉTElRENdSzER

A 2014–2020-as időszak egyik lényeges új eleme, hogy a programok végrehajtása egy elő-
zetes feltételrendszerhez van kötve. Az alkalmazandó előzetes feltételrendszer olyan konk-
rét kritikus tényezőket tartalmaz, amelyek valamely beruházási prioritáshoz vagy uniós pri-
oritáshoz kötődő egyedi célkitűzések eredményes és hatékony teljesítésének előfeltételei. 
Az előzetes feltételrendszerben egyrészt a tematikus célkitűzésekhez és az egyes beruházá-
si prioritásokhoz közvetlenül kötődő tematikus feltételek, másrészt egy-egy közpolitikai te-
rülethez kötődő általános előzetes feltételek szerepelnek.30

Azt, hogy az egyes prioritásokon belül szereplő egyedi célkitűzésekre alkalmazandók-e 
valamely előzetes feltételek, illetve hogy az alkalmazandó előzetes feltételrendszer telje-
sül-e, a tagállamnak a programok és a partnerségi megállapodás elkészítése keretében 
kell értékelnie. Az Európai Bizottság a partnerségi megállapodás értékelése keretében 
ellenőrzi a tagállamok által nyújtott tájékoztatás következetességét és megfelelőségét. 
Amennyiben az előzetes feltételrendszer nem teljesül a programok és a partnerségi 
megállapodás benyújtásának időpontjában, a programok tartalmazzák a feltételek tel-
jesüléséhez meghozandó intézkedések leírását, azok végrehajtásának felelős szervezete-
it és a végrehajtás ütemtervét. Az 1303/2013/EU Rendelet előírja továbbá, hogy a tagál-
lamoknak legkésőbb 2016. december 31-ig teljesíteniük kell az előzetes feltételrendszert. 
Amennyiben a benyújtás időpontjában nem teljesülő feltételek teljesítését célzó intézke-
dések a határidőig elmaradnak, a bizottság felfüggesztheti az adott program érintett pri-
oritásainak javára történő időközi kifizetéseit.

 30 Az előbbiek között például bizonyos stratégiák kialakítása, intézkedések meghozása szerepel, 
  az utóbbiak között például jogalkotási, intézményi, partnerségi feltételek.
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3.4. oPerAtív ProGrAm (oP)

Az oP a tagállam által benyújtott és az Európai Bizottság által (határozattal) elfogadott do-
kumentum, amely összefüggő prioritások alkalmazásával fejlesztési stratégiát határoz meg. 
A tagállam konkrét intézkedéseit tehát nem, csak a célok elérését szolgáló stratégiát írja le, 
egy oP több prioritási területet foglal magában („prioritási tengelyek”). Az oP forrásait kiegé-
szíthetik egyéb pénzügyi eszközök, illetve az Európai Beruházási Bank és Európai Beruházá-
si Alap forrásai. 

3.4.1.  Az oPERATíV PRoGRAM ElFoGAdáSA ÉS TARTAlMA
 A 2007–2013-AS időSzAKBAN

A „konvergencia” célkitűzés keretében benyújtott operatív programokat 2007–2013 kö-
zött a megfelelő földrajzi szinten és legalább a NUTS 2-szintű régiók szintjén; a „konver-
gencia” célkitűzés keretében benyújtott, a Kohéziós Alap hozzájárulásával megvalósítan-
dó operatív programokat nemzeti szinten kellett kidolgozni. A „regionális versenyképesség 
és foglalkoztatás” célkitűzés keretében benyújtott operatív programokat az ERFA finanszí-
rozásában részesülő régiók esetében a tagállam sajátos intézményrendszerének megfe-
lelően a NUTS 1- vagy NUTS 2-régiók szintjén kellett kidolgozni. 

Az „európai területi együttműködés” célkitűzés keretében benyújtott
 • határokon átnyúló együttműködésre irányuló operatív programokat általában az egyes ha-
tárokra vagy megfelelő csoportosításban a határok egy csoportjára, NUTS 3-szinten kell ki-
dolgozni, az enklávékat is beleértve;

 • a transznacionális együttműködésre irányuló operatív programokat az egyes transznacioná-
lis együttműködési területek szintjén kell kidolgozni;

 • az interregionális együttműködésre és a tapasztalatcserére irányuló programok az unió 
egész területére vonatkoznak.

Az operatív programnak a következőket kellett tartalmaznia („konvergencia” és a „regioná-
lis versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés):
a) A támogatásra jogosult terület vagy ágazat helyzetének elemzése az erősségek és 

gyengeségek kiemelésével, valamint az ezekből következő stratégia.
b) A választott prioritások indoklása, tekintettel a kohézióra vonatkozó közösségi straté-

giai iránymutatásokra, a nemzeti stratégiai referenciakeretre, valamint az ex-ante ér-
tékelés eredményére.

c) információ a prioritási tengelyekről és azok egyedi céljairól. A célokat számszerűsíte-
ni kell a teljesítményre és az eredményekre vonatkozó, korlátozott számú indikátor 
használatával, figyelembe véve az arányosság elvét. Az indikátoroknak lehetővé kell 
tenniük a kiinduló helyzethez képest történt előrehaladás értékelését és a prioritási 
tengelyek célkitűzései elérésének mérését.

d) Tájékoztató jelleggel az alapokból az operatív programhoz való hozzájárulás progra-
mozott felhasználásának kategóriák szerinti indikatív bontása.
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e) Pénzügyi terv (évenkénti bontás, prioritásonként).
f ) Az EMVA – és adott esetben az EHA – által finanszírozott intézkedések kiegészítő jel-

legére vonatkozó információ.
g) Az operatív programra vonatkozó végrehajtási rendelkezések:

 – végrehajtási szervezetek kijelölése;
 – a monitoring- és értékelési rendszerek leírása;
 – az Európai Bizottság által teljesített kifizetések fogadására illetékes szervezetre, valamint a ked-
vezményezettek számára történő kifizetések teljesítéséért felelős egy vagy több szervezetre 
vonatkozó információ;
 – a pénzmozgások átláthatóságának biztosítása céljából a pénzeszközök mobilizálásával és moz-
gásával kapcsolatos eljárások meghatározása;
 – az operatív program nyilvánosságra hozatalát és az azzal kapcsolatos tájékoztatás biztosítását 
célzó elemek;
 – az elektronikus adatcserére vonatkozóan a bizottság és az érintett tagállam által elfogadott el-
járások leírása.

h) A programozási időszakban bizottsági jóváhagyás céljából várhatóan benyújtásra ke-
rülő nagyprojektek indikatív listája.

Fontos szabály, hogy egy operatív program a három célkitűzés közül kizárólag egyre vo-
natkozhatott (mono-objective elv), valamint a három közül kizárólag egy alapból meríthette 
finanszírozását (mono-fund elv). A mono-fund-elvből adódó rugalmatlanság kezelésére le-
hetőség van arra, hogy egy – prioritási tengely szintjén értelmezett – 10%-os határ erejéig a 
strukturális alapok (ERFA, ESzA) egymás tevékenységi körébe tartozó beavatkozásokat (költ-
ségeket) finanszírozzanak („átjárhatóság”). Ez azt jelenti, hogy az ERFA és az ESzA kiegészítő 
jelleggel, és az operatív program minden egyes prioritási tengelyéhez a közösségi támoga-
tás 10%-a erejéig finanszírozhat a másik alap támogatási körébe tartozó intézkedéseket, fel-
téve, hogy az alapok közötti átjárhatóság indokolható, azaz az intézkedések

 • a művelet kielégítő végrehajtásához szükségesek és 
 • a művelethez közvetlenül kapcsolódnak. 

Az átjárhatóság igénybevételét az oP-ban fel kellett tüntetni, valamint a felhasználás mér-
tékéről számot kellett adni az éves előrehaladási jelentésben. A 10%-os plafont azonban éves 
szinten meg lehetett haladni (vagyis a plafonnak csak az időszak egészének – kilenc év – átla-
gában kell teljesülnie), azonban programzáráskor a plafon fölötti összegek nem támogatha-
tónak minősültek és pénzügyi korrekcióra kerülhetett sor. 

A 10%-os határ a következő esetekben növekedhetett 15%-ra: 
 • az ESzA esetében, a társadalmi befogadás prioritás esetében;
 • külön prioritásban szereplő, az ERFA-rendelet hatálya alá eső, a regionális versenyképesség 
célkitűzésbe tartozó, oP-kban a fenntartható városfejlesztés keretében támogatható tevé-
kenységek esetében. 

Minden tevékenységet a beavatkozási terület szerinti alap elszámolhatósági szabályai sze-
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rint kellett elszámolni. Vagyis ha egy ERFA-finanszírozású oP egyik projektje ESzA-típusú te-
vékenységet (pl. képzés) finanszíroz, akkor arra az ESzA-rendelet elszámolhatósági szabályai 
vonatkoznak. A könnyítés tehát nem forráscserét jelent két oP között, hanem egy elszámol-
hatósági szabály alóli kivételt, mely egyszerűsíti az eljárást. A magyar programok általában 
élnek ezzel a lehetőséggel, de átlagosan csak mintegy 1,5% erejéig. legnagyobb arányban 
a TáMoP használ ERFA-forrásokat, közel 8%-os arányban. A 10%-os általános szabály alóli ki-
vételeket az alapspecifikus rendeletek tartalmazzák. 

lehetőség van egy célkitűzésbe tatozó több régiót lefedő oP tervezésére is (multirégiós 
oP, pl. Franciaországban), valamint – a Kohéziós Alapra jogosult államokban – az ERFA és a 
KA együttesen, egy oP, de külön prioritás keretében nyújt támogatást a közlekedési infra-
struktúra és a környezetvédelem operatív programjai számára (az ilyen programok az ország 
egész területét lefedik, pl. a magyar KEoP, KÖzoP). 

A hazai 2007–2013-as operatív programok struktúráját alaponként az alábbi ábra szemlélteti:

ESZA ERFA KA

áRoP* EKoP*

VoP**TáMoP* TioP**

GoP**

KÖzoP*

KEoP*

* mindkét célterületre kiterjed

** konvergencia-célterületre terjed ki

A regionális operatív programokat az ERFA finanszírozta és célterületük az adott régió volt 
(hat konvergencia, egy regionális versenyképesség és foglalkoztatás). 

Az európai uniós csatlakozásunk óta megvalósult vagy futó három fejlesztési időszak 
oP-struktúráját mutatja az alábbi ábra:

2004–2006 2007–2013 2014–2020

I.NFT – 5 OP + Kohéziós Alap NSRK – 15 OP PM – 10 OP

agrár- és vidékfejlesztés (AVOP) – agrár- és vidékfejlesztés (VP + MAHOP)

gazdaságfejlesztés (GVOP) gazdaság (GOP) gazdaságfejlesztés (GINOP)

humánerőforrás (HEFOP) humánerőforrás (TÁMOP + TIOP) humánerőforrás (EFOP + RSZTOP)

regionális fejlesztés (ROP)
regionális fejlesztés (KMOP, KDOP, NyDOP, 

DDOP, éMOP, éAOP, DAOP)
regionális fejlesztés (TOP + VEKOP)
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2004–2006 2007–2013 2014–2020

I.NFT – 5 OP + Kohéziós Alap NSRK – 15 OP PM – 10 OP

környezetvédelem és infrastruktúra (KIOP) környezetvédelem (KEOP) környezetvédelem, energetika (KEHOP)

Kohéziós Alap (külön) közlekedés (KöZOP) közlekedésfejlesztés (IKOP)

– közigazgatás (ÁROP +EKOP) közigazgatás (KöFOP)

– végrehajtás (VOP)

A két ciklus közötti változások fő oka az uniós szabályok megváltozása (Kohéziós Alap is a 
programok része [ld. KEoP, KÖzoP], egy oP – egy alapszabály [ld. TáMoP–TioP, áRoP–EKoP], 
utóbbi esetében a közigazgatás-fejlesztés támogathatósága is változás).

Néhány másik tagállam 2007–2013 közötti oP-struktúráját mutatják be az alábbi tábláza-
tok. Az első szám az i., a második a ii. célkitűzésbe tartozó oP-k számát mutatja. 

DE: 36 OP  IT: 52 OP  FR: 36 OP

Alap
ERFA ESZA ERFA ESZA ERFA ESZA

Nemzeti OP
1, 0 1 7, 0 2, 1 1 0, 1

Többrégiós OP
0 0 0 0 0, 4 0

Regionális OP
6, 11 6, 11 5, 16 5, 16 4, 22 4, 0

 PT: 15 OP  CZ: 21 OP  PL: 21 OP

Alap ERFA ERFA + KA ESZA ERFA ERFA + KA ESZA ERFA ERFA + KA

Nemzeti 2, 0 1, 0 2, 1 4, 2 2, 0 2, 2 2, 0 1, 0

Többrégiós    0 0 0 1, 0 0

Regionális 5, 2  1, 1 7, 1 0 0, 1 16, 0 0

3. STRATÉGiAi PRoGRAMozáS
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3.4.2. A 2007–2013-AS időSzAKHoz KAPcSolódó MAGyAR
 oPERATíV PRoGRAMoK

Magyarország hét ágazati, hét regionális és egy végrehajtási operatív programmal rendel-
kezik erre az időszakra:

i. Ágazati programok
1. Gazdaságfejlesztési (GoP)

 – K+F és innováció a versenyképességért
 – A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztése
 – A modern üzleti környezet erősítése
 – Pénzügyi eszközök biztosítása

2. Társadalmi Megújulás (TáMoP)
 – A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése
 – Az alkalmazkodóképesség javítása (munkaerőpiac)
 – Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek (közoktatás) 
 – A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében
 – Társadalmibefogadás-részvétel erősítése 
 – Egészségmegőrzés- és egészségügyihumánerőforrás-fejlesztés

3. Társadalmi infrastruktúra (TioP)
 – Az oktatási infrastruktúra fejlesztése
 – Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése
 – A munkaerőpiaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése

4. államreform (áRoP)
 – Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés
 – Az emberi erőforrás minőségének javítása 

5. Elektronikus Közigazgatás (EKoP)
 – A közigazgatás és a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása
 – A közigazgatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések (szolgáltatá-
sok eljuttatása az ügyfelekhez) 
 – Kiemelt fejlesztések

6. Környezet és Energia (KEoP)
 – Egészséges, tiszta települések
 – Vizeink jó kezelése
 – Természeti értékeink jó kezelése
 – A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése
 – Hatékony energiafelhasználás
 – Fenntartható életmód és fogyasztás népszerűsítése
 – Projekt-előkészítés

7. Közlekedési (KÖzoP)
 – Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása
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 – Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása
 – Térségi elérhetőség javítása
 – Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közle-
kedési infrastruktúrájának fejlesztése
 – Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése

ii. Regionális programok
 – Nyugat-dunántúli (NydoP)
 – dél-alföldi (dAoP)
 – Észak-alföldi (ÉAoP)
 – Közép-magyarországi (KMoP)
 – Észak-magyarországi (ÉMoP)
 – Közép-dunántúli (KdoP)
 – dél-dunántúli (ddoP)

3.4.3. oPERATíV PRoGRAMoKKAl KAPcSolAToS lEGFoNToSABB
 VálTozáSoK A 2014–2020-AS időSzAKBAN

2014-től nem csak egy alap forrásait tartalmazhatja egy operatív program. Az új időszakban 
a prioritási tengelyeket kell majd csak egy alapra és egy régiókategóriára meghatározni úgy, 
hogy azok egy tematikus célkitűzés egy vagy több beruházási prioritását tartalmazzák. in-
dokolt esetben azonban még ettől is el lehet térni, és a prioritástengely több alap ugyana-
zon tematikus célkitűzés alá eső beruházási prioritásait is tartalmazhatja, sőt különösen in-
dokolt esetben még különböző tematikus célkitűzések alá eső beruházási prioritásokat is 
magában foglalhat.

A 2014–2020-as időszakban a legmagasabb szintű tagállami stratégiai dokumentum, a 
Partnerségi Megállapodás, a 2007–2013-as NSRK-val szemben már felöleli a vidékfejlesz-
tés és halászat területeit is. További különbség az előző időszakhoz képest, hogy a regioná-
lis fejlesztések egy oP-be kerültek, a gazdaságilag fejlettebb Közép-Magyarország operatív 
programja kivételével. Az Európai Bizottságnak benyújtott operatív programok és prioritás-
tengelyeik a következő táblázatban találhatók. A táblázatban emellett indikatív módon fel-
tüntettük az egyes prioritások lehetséges kedvezményezettjeit is.

3. STRATÉGiAi PRoGRAMozáS
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Operatív 
program

Prioritás 
kódja

Prioritás neve Lehetséges kedvezményezettek
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GINOP-1.
Kis- és középvállalkozások 
versenyképességének javítása

KKV-k, nagyvállalatok, kutatóhelyek (nonprofit, közfinanszírozású)

GINOP-2.
Kutatás, technológiai fejlesztés és 
innováció

KKV-k, nagyvállalatok, kutatóhelyek (nonprofit, közfinanszírozású)

GINOP-3. Infokommunikációs fejlesztések
KKV-k, nagyvállalatok, kutatóhelyek (nonprofit, közfinanszírozású), 
állami és önkormányzati intézmények

GINOP-4. Energia KKV

GINOP-5. Foglalkoztatás KKV-k, nagyvállalatok, civil/nonprofit szervezetek, költségvetési szervek

GINOP-6. Versenyképes munkaerő Költségvetési szervek, képző/egészségügyi, szociális intézmények

GINOP-7. Turizmus örökségvédelem, műemlékvédelem - állami tulajdon

GINOP-8. Pénzügyi eszközök Pénzügyi intézmények

Te
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si 
Op

er
at

ív 
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m
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TOP-1.
Térségi gazdasági környezet fejlesztése a 
foglalkoztatás elősegítésére

KKV, önkormányzat, helyi akciócsoportok, egyházak, civil/nonprofit 
szervezetek

TOP-2.
Vállalkozásbarát, népességmegtartó 
településfejlesztés

KKV, önkormányzat, egyházak, civil/nonprofit szervezetek

TOP-3.
Alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságra való áttérés, kiemelten a városi 
területeken

önkormányzat, helyi akciócsoportok, civil/nonprofit szervezetek

TOP-4.
A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése 
és a társadalmi együttműködés erősítése

önkormányzat, helyi akciócsoportok, egyházak, civil/nonprofit 
szervezetek

TOP-5.
Megyei és helyi emberierőforrás-
fejlesztések, foglalkoztatásösztönzés és 
társadalmi együttműködés

önkormányzat, társasházak/lakóközösségek, egyházak, civil/non-profit 
szervezetek, képző/egészségügyi/szociális intézmények

TOP-6.
Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú 
városokban

Megyei jogú városok önkormányzatai, önkormányzati többségi 
tulajdonú vállalkozások, civil szervezetek, egyházak, a város-vidéki 
kapcsolatok erősítését szolgáló és a helyi fejlesztési stratégiához 
illeszkedő város-vidék komplex projektek esetében cllD-szervezetek, 
jogszabály alapján meghatározott kizárólagos építtetők (pl. NIF Zrt., 
Magyar Közút Nonprofit Zrt.), helyi közlekedési társaságok, helyközi 
társaságok

TOP-7.
Közösségi szinten irányított városi 
fejlesztések (cllD)

Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek, civil 
szervezetek, egyházak, közintézmények, cllD-szervezetek.
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Operatív 
program

Prioritás 
kódja

Prioritás neve Lehetséges kedvezményezettek
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VEKOP-1.
Vállalkozások versenyképességének 
javítása

Vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó non-profit és for-profit szervezetek 
és azok konzorciuma, KKV, helyi és állami szervezetek, köztestületek, 
alapítványok

VEKOP-2. Kutatás, fejlesztés, technológiai inováció Vállalkozások, közfinanszírozású és non-profit kutatóhelyek 

VEKOP-3. Infokommunikációs fejlesztések
Állami vagy szakmai szervezetek, IKT vállalkozások, állami vállalatok, 
kormányzati intézmények, 

VEKOP-4.
Turisztikai és természetvédelmi 
fejlesztések

Költségvetési szervek és intézményeik, civil szervezetek, egyházak, 
vállalkozások, állami szervezetek, önkormányzatok, 

VEKOP-5.
Az energiahatékonyság, az intelligens 
energiahasználat és a megújuló energiák 
felhasználásának támogatása

Gazdasági társaságok, pénzügyi intézmények, helyi önkormányzatok, 
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, civil/non-profit 
szervezetek

VEKOP-6.
Településikörnyezet- és közszolgáltatás 
fejlesztés

Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek, 
önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, civil szervezetek, 
non-profit szervezetek, a szolgáltatást közszolgáltatásként nyújtó 
magánvállalkozások, nappali ellátást nyújtó intézmények, egyházi jogi 
személyek, nemzetiségi önkormányzatok, egyházak, társasházak

VEKOP-7.
Társadalmi hozzáférést bővítő és 
humánerőforrás-fejlesztést támogató 
programok

Költségvetési szervek, helyi önkormányzatok és társulásaik, non-
profit szervezetek, egyházi jogi személyek, civil szervezetek, szociális 
szövetkezetek, egyházak, állami egészségügyi szervek és intézmények, 
OMSZ, GyEMSZI, egészségügyi szolgáltatók, köznevelési intézmények, 
felsőoktatási intézmények 

VEKOP-8. Foglalkoztathatóságot szolgáló programok
Álláskeresők, állami szervek és partnereik, vállalkozások, állami 
intézmények, civil szervezetek, érdekképviseleti szervek, szociális 
partnerek, vállalkozások 

VEKOP-9.
Közigazgatási és közszolgáltatási 
fejlesztések

Központi és helyi közigazgatási szervezetek, költségvetési szervek, NKE, 
önkormányzatok, állami vállalatok, 

3. STRATÉGiAi PRoGRAMozáS
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Operatív 
program

Prioritás 
kódja

Prioritás neve Lehetséges kedvezményezettek
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EFOP-1. Társadalmi együttműködés erősítése

Költségvetési szerv (és intézménye), önkormányzatok, civil/nonprofit 
szervezetek, képző/egészségügyi/szociális intézmények, egyházak, 
kutatóhely (nonprofit/közfinanszírozású), helyi akciócsoportok, 
médiaszervezetek, sportegyesületek, KKV-k

EFOP-2.
Infrastrukturális beruházások a társadalmi 
együttműködés erősítése érdekében

Költségvetési szerv (és intézményei), önkormányzatok, civil/nonprofit 
szervezetek, képző/egészségügyi/szociális intézmények, egyházak, 
kutatóhely (nonprofit/közfinanszírozású), médiaszervezetek, kulturális 
intézmények, egyesületek, KKV-k

EFOP-3. Gyarapodó tudástőke

Költségvetési szerv (és intézményei), önkormányzatok, civil/nonprofit 
szervezetek, képző/egészségügyi/szociális intézmények, egyházak, 
kutatóhely (nonprofit/közfinanszírozású), nagyvállalatok, kulturális 
intézmények, egyesületek, KKV-k

EFOP-4.
Infrastrukturális beruházások a gyarapodó 
tudástőke érdekében

civil/nonprofit szervezetek, képző/egészségügyi/szociális intézmények, 
egyházak, kulturális intézmények, sportegyesületek

EFOP-5.

Pénzügyi eszközök alkalmazása a 
társadalmi együttműködés erősítése 
érdekében, valamint társadalmi innováció 
és transznacionális együttműködések

civil/nonprofit szervezetek, képző/egészségügyi/szociális intézmények, 
egyházak, pénzügyi intézmények
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KEHOP-1.
A klímaváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodás

civil/nonprofit szervezetek, költségvetési szerv (és intézményei), 
önkormányzatok

KEHOP-2.
Települési vízellátás, szennyvízelvezetés 
és- tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése

civil/nonprofit szervezetek, költségvetési szerv (és intézményei), 
önkormányzatok, állami vállalatok

KEHOP-3.
Hulladékgazdálkodással és 
kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések

civil/nonprofit szervezetek, költségvetési szerv (és intézményei), 
önkormányzatok, állami vállalatok

KEHOP-4.
Természetvédelmi és élővilágvédelmi 
fejlesztések

civil/nonprofit szervezetek, költségvetési szerv (és intézményei), 
önkormányzatok, állami vállalatok

KEHOP-5.
Energiahatékonyság növelése, megújuló 
energiaforrások alkalmazása

civil/nonprofit szervezetek, költségvetési szerv (és intézményei), 
önkormányzatok, állami vállalatok, nagyvállalat, KKV, egyházak, képző/
egészségügyi/szociális intézmények
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Operatív 
program

Prioritás 
kódja

Prioritás neve Lehetséges kedvezményezettek
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IKOP-1.
Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség 
javítása

Állami vállalat

IKOP-2.
Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi úti 
elérhetőség javítása

Állami vállalat

IKOP-3.
Fenntartható városi közlekedés fejlesztése, 
elővárosi vasúti elérhetőség javítása

Állami vállalat, nagyvállalat

IKOP-4.
TEN-T úthálózat közúti elérhetőségének 
javítása

Állami vállalat
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KöFOP-1. Adminisztratív terhek csökkentése Költségvetési szerv és intézményei

KöFOP-2.
Szolgáltatásszemlélet és az etikus 
működés megerősítése a közszolgálatban

Költségvetési szerv és intézményei

KöFOP-3.
ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív 
programok végrehajtásához kapcsolódó 
technikai segítségnyújtás

Költségvetési szerv és intézményei
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1.

A környezeti szempontból fenntartható, 
erőforrás-hatékony, innovatív, 
versenyképes és tudásalapú halászat 
támogatása

A halgazdaság, akvakultúra terén tevékenykedő szervezetek

MA
HO

P-
2.

Környezeti szempontból fenntartható, 
erőforrás-hatékony, innovatív, 
versenyképes és tudásalapú akvakultúra 
támogatás

A halgazdaság, akvakultúra terén tevékenykedő szervezetek

MA
HO

P-
3.

Közös halászati politika végrehajtásának 
előmozdítása

A halgazdaság, akvakultúra terén tevékenykedő szervezetek

MA
HO

P-
4.

Piaci értékesítés és feldolgozás 
támogatása

A halgazdaság, akvakultúra terén tevékenykedő szervezetek

MA
HO

P-
5.

Technikai segítségnyújtás
csak közjogi szervezet, vagy olyan szervezet, vállalkozás vagy
magánszemély, akit egy adott feladatra kijelölnek

Rászoruló Személyeket 
Támogató Operatív 
Program (RSZTOP)

Nincsenek prioritástengelyei
Szegény családban élő gyermekek, közterületen élő személyek, rendkívül 
alacsony jövedelemű személyek

3. STRATÉGiAi PRoGRAMozáS
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3.4 .4. Az oPERATíV PRoGRAM FElülVizSGálATA

Abból kifolyólag, hogy a hét évre szóló terv beavatkozásainak megvalósítása során a fejlesztéspo-
litikai tervek társadalmi-gazdasági körülményei, a közösségi és hazai fejlesztéspolitikai célok egy-
aránt változhatnak, valamint a beavatkozások kezdeti tapasztalatait összegző értékelések további 
módosításokat eredményezhetnek, a tagállam vagy az Európai Bizottság – az érintett tagállam-
mal egyetértésben – kezdeményezheti az operatív programok felülvizsgálatát. Az oP-k felülvizs-
gálata nem teszi szükségessé az NSRK és az ahhoz kapcsolódó bizottsági döntés felülvizsgálatát. 
Fontos kiemelni, hogy az operatív program bármilyen megváltoztatása csak a bizottság jóváha-
gyásával lehetséges. A módosítás jelenthet forrásátcsoportosítást (akár oP-k között, akár oP-n 
belüli prioritások között), új támogatható tevékenység megjelenését, indikátormódosítást, azaz 
járhat mind az oP szövegének, mind pénzügyi táblájának megváltoztatásával. Nincs szükség 
ugyanakkor a bizottság jóváhagyására egy prioritáson belüli módosítás esetén. Fontos azonban, 
hogy a módosított prioritás tartalma (új vagy módosított konstrukciója) továbbra is illeszkedjen 
az oP-hez. Az oP-k közötti forrásátcsoportosítás nem eredményezheti az egyes alapok, valamint 
a célkitűzések közötti forrásátrendezést. 

Az operatív programok – fel nem használt részük tekintetében – az alábbi egy vagy több eset-
ben módosíthatók:

 • jelentős társadalmi-gazdasági változásokat követően;
 • a közösségi, nemzeti vagy regionális prioritásokban bekövetkezett jelentős változások na-
gyobb mértékben vagy eltérő módon való figyelembevétele céljából;

 • valamely értékelés fényében; 
 • végrehajtási nehézségek következtében.

A 2007–2013-as időszakra vonatkozó szabályozás szerint az Európai Bizottság az operatív prog-
ramok felülvizsgálata iránti kérelmekről a lehető leghamarabb, de legkésőbb annak a tagállam ál-
tali szabályszerű benyújtását követő három hónapon belül határozatot fogadott el. A bizottság 
kérte emellett, hogy adott oP módosítására egy évben – lehetőség szerint – csak egyszer kerül-
jön sor, valamint annak érdekében, hogy oP-k közötti átcsoportosítás esetén a pénzügyi tábla 
módosítása még az adott évben átmenjen, a módosítási kérelmet legkésőbb szeptemberig be 
kellett nyújtani. Az oP-módosítást megalapozó értékelés 2010-től kezdve helyettesíthető más, a 
módosítást alátámasztó elemzéssel (pl. abban az esetben, amikor a tagállam a gazdasági-társa-
dalmi körülmények nem várt változására hivatkozik).

Egy operatív programon belül lehetőség volt a források évek közötti átcsoportosítására is, mi-
vel azonban a bizottsági határozatok rögzítik az egyes tagállamokra jutó kötelezettségvállalási 
plafonokat alaponként és célkitűzésenként, minden módosításnak ezen kereteken belül kellett 
maradnia. Az oP-n belüli, de a prioritások közötti átcsoportosítást szintén a bizottságnál kellett 
kérvényezni. A prioritáson belüli átcsoportosításhoz elegendő volt a kormány jóváhagyása. 

A 2014–2020-as szabályok szerint a beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe cél-
kitűzésre irányuló operatív programok minden módosításával kapcsolatban az Európai Bizottság 
határozatot fogad el, ez alól a következők képeznek kivételt:

 • a kimeneti mutatók és célértékeik;
 • a technikai segítségnyújtással kapcsolatos prioritási tengelyek esetében a bizottság által el-
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fogadott nómenklatúrán alapuló, megfelelő beavatkozási kategóriák és a programozott for-
rások indikatív bontása;

 • a nagyprojektek listája, melyek végrehajtását a programozási időszak során tervezik;
 • a legszegényebb régiók és a társadalmi kirekesztés, diszkrimináció kockázata által leginkább 
érintett csoportok, illetve a demográfiai, természeti kihívásokkal küzdő területek esetében a 
programban azonosított megközelítésmódok;

 • az irányító Hatóság, az igazoló Hatóság és az Audit Hatóság, a kifizetéseket a bizottságtól fo-
gadó szervezet megváltozása;

 • az alapok, az EMVA, az ETHA és más uniós és nemzeti finanszírozási eszközök közötti, vala-
mint az EBB-vel történő koordinációt biztosító mechanizmusok, figyelembe véve a közös 
stratégiai keretben meghatározott releváns rendelkezéseket;

 • a kedvezményezettek adminisztratív terheinek csökkentése érdekében teendő intézkedések;
 • a műveletek során a környezetvédelmi követelmények, erőforrás-hatékonyság, diszkriminá-
ció elleni fellépés, esélyegyenlőség stb. érdekében tett intézkedések.

A fenti elemek tagállami hatáskörbe tartoznak, egyéb esetben az irányító Hatóság egy hóna-
pon belül értesíti az Európai Bizottságot az operatív program egyes elemeinek módosításáról szó-
ló határozatról.

3.5. AKcióterv, éveS feJleSZtéSi Keret 

Az operatív programokat kiegészítő, részletező dokumentumok készítését az Európai Bizottság 
nem várja el a tagállamoktól, azok szabadon dönthetnek, hogy alkalmaznak-e további tervezé-
si dokumentumokat. Hazánkban a 2007–2013-as időszakban a tervezés és a végrehajtás össze-
kapcsolására kétéves akciótervek készültek, melyek tartalmazzák az operatív program keretében 
két éven belül elindítani vagy megvalósítani kívánt jelentős projekteket, pályázati konstrukció-
kat. Az akcióterv tehát tagállami hatáskörben elfogadott dokumentum, még tájékoztatásul sem 
kell megküldeni a bizottságnak, uniós előírás nem vonatkozik rá. A Monitoring Bizottsági jóváha-
gyás során azonban a bizottság értesül az akcióterv vagy annak módosítása tartalmáról. Az akció-
terv eredeti célja az volt, hogy áthidalja a hét évre szóló operatív programok stratégiai szintje és a 
konstrukciók (pályázatok, kiemelt projektek) közötti szakadékot. A tapasztalatok alapján stratégiai 
tervezési funkciója már jellemzően nincs, inkább pénzügyi tervezési eszközként használatos. Az 
akciótervet a Monitoring Bizottság megtárgyalja, a kormány hagyja jóvá, az irányító Hatóságok és 
a nevükben eljáró közreműködő szervezetek hajtják végre.

Az akcióterv tartalmazza a támogatási konstrukciókat („intézkedés”, measure), azaz: 
 • a pályázat nélkül támogatandó kiemelt projekteket, valamint 
 • a várhatóan kiírásra kerülő pályázatok feltételrendszerét. 

Támogatási konstrukció tehát az azonos céllal, támogatható tevékenységekkel, támogatási for-
mával és indikátorokkal jellemezhető egy vagy több pályázat, illetve kiemelt projekt.

A konstrukció szintje alatt az egyes konkrét műveleteket (operation) találjuk, amely: 
 • projekt vagy projektcsoport, amelyet az iH a Monitoring Bizottság által jóváhagyott kritériu-
mok szerint választ ki,

 • egy vagy több kedvezményezett hajt végre
 • a prioritási tengely céljaihoz kapcsolódva.

A hazai szabályozás ugyanilyen értelemben használja a projekt fogalmát.

3. STRATÉGiAi PRoGRAMozáS
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Az akcióterv egyben pénzügyi tervezési eszköz: biztosítania kell, hogy a forrásokat megfelelő 
időben felhasználják. Ennek érdekében hazai döntés alapján tartalékkonstrukciók tervezésére is 
van lehetőség. A 4/2011-es Rendelet szerint az akciótervek, legalább az operatív program priori-
tásai 2007–2013-as programozási időszakra vonatkozó finanszírozási keretének 5%-át elérő mér-
tékben, tartaléktámogatási konstrukciókat tartalmazhatnak, amelyeket többletkötelezettség-vál-
lalás esetén aktiválni lehet. A többletkötelezettség-vállalás az oP valamely prioritásának keretét 
meghaladó, az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott kötelezettségvállalás. Forrása-
it olyan projektek támogatására kell felhasználni, melyeknek kivitelezése és elszámolása 2015. de-
cember 31-ig megvalósítható. A többletkötelezettség-vállalás esetén meghatározott keretnövek-
mény lekötése érdekében új, az akciótervben korábban tartaléktámogatási konstrukcióként nem 
szereplő konstrukció akkor kerülhet nevesítésre, ha az összes nevesített tartalékkonstrukció akti-
válásra került, de azok összesített kerete nem fedi le a keretnövekmény teljes összegét.

A 2014–2020-as időszakban többéves nemzeti keretet, emellett évente éves fejlesztési keretet 
kell készíteni. A 272/2014-es Kormányrendelet szerint a többéves nemzeti keret beruházási prio-
ritásonként tartalmazza a programok éves indikatív pénzügyi kereteit, valamint prioritási tenge-
lyenként az eredményességi keretbe foglalt indikátorokra vonatkozóan a célértékek éves bontá-
sát. A többéves nemzeti keretet a 2019. december 31-ig, valamint a 2023. december 31-ig szóló 
időszakra kell készíteni.

Az évente elkészülő éves fejlesztési keret a meghirdetésre kerülő felhívásokra vonatko-
zóan tartalmazza:

 • a felhívás nevét, célját és beavatkozási logikáját;
 • a helyzetelemzést;
 • a támogatási jogosultság feltételeit, a támogatható tevékenységeket és a tervezett elszá-
molható költségeket, a projektkiválasztási szempontokat;

 • a felhívás – legalább 1 milliárd forintos – keretösszegét;
 • a meghirdetés tervezett időpontját;
 • a kedvezményezetti kört;
 • a támogatás összegét, mértékét;
 • a kötelezettségvállalási ütemtervet;
 • a szerződéskötési ütemtervet;
 • a kifizetési ütemtervet, ezen belül a szükséges közösségi hozzájárulás, a nemzeti társfinanszí-
rozás és az önerő-támogatás mértékét ütemezve;

 • a tervezett indikátorok felsorolását és célértékét.

Az éves fejlesztési keretet a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (NFK) minden év október vé-
géig hagyja jóvá, csak ezt követően nyilvános.
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3.6. AZ eredményeSSéG BiZtoSítÁSA

3.6.1. ÉRTÉKElÉS

Az értékelések célja, hogy az adott tagállamokat és régiókat érintő egyedi strukturális 
problémák tekintetében javítsa az alapokból származó támogatás, az operatív programok 
stratégiájának és végrehajtásának minőségét, eredményességét és következetességét, fi-
gyelembe véve ugyanakkor a fenntartható fejlődés célkitűzését, valamint a környezetre 
gyakorolt hatásra és a stratégiai környezeti vizsgálatra vonatkozó közösségi jogszabályo-
kat. Az értékelés, programjaik tekintetében, a tagállamok feladata. A „konvergencia” cél-
kitűzésbe tartozó jövőbeli értékelések vonatkozásában értékelési tervet lehet készíteni, 
amit Magyarország rendszeresen meg is tesz.

Az egyes operatív programok, prioritások esetén a program (várható, illetve valós) 
eredményességét a program indítása előtt, közben és utólag is értékelni kell. Az ér-
tékelés lehet stratégiai jellegű annak érdekében, hogy megvizsgálja valamely prog-
ram vagy programcsoport alakulását a közösségi és nemzeti prioritások viszonylatában, 
vagy operatív jellegű valamely operatív program monitoringjának támogatása érdeké-
ben. Az értékeléseket az igazoló és Audit Hatóságoktól működésükben független belső 
vagy külső szakértők vagy szervezetek végzik, finanszírozásuk a technikai segítségnyúj-
tásra szánt költségvetésből történik.

Az előzetes értékelés célja a programozás minőségének javítása, ezt a „konvergencia” cél-
kitűzésbe tartozó programok mindegyikére vonatkozóan el kell készíteni. A tagállam köte-
lezően elvégzi a félidős értékelést, de közben eseti értékelésre is van mód, mely közbenső 
értékelések a monitoringtevékenységet segítik, esetleg megalapozzák a program felülvizs-
gálatát. Különösen abban az esetben indokolt értékelést végezni, ha a monitoring a kezdeti 
célkitűzésekhez képest jelentős eltérést tár fel. Ez egy korai jelzőmechanizmusként működ-
het. ilyen esetben az Európai Bizottság is kezdeményezhet értékelést.

A bizottság stratégiai értékeléseket végezhet, a program befejezése után a tagállam-
mal és az irányító Hatóságokkal szoros együttműködésben készíti el – minden célkitűzés-
re és minden operatív programra kiterjedően – az utólagos értékelést. Az értékelés azono-
sítja azokat a tényezőket, melyek hozzájárultak a programok végrehajtásának sikeréhez vagy 
esetleges kudarcához, célja pedig, hogy következtetéseket lehessen levonni a gazdasági és 
társadalmi kohézióra irányuló politika számára. Az értékelések megfelelő elvégzésének biz-
tosítása az irányító Hatóság feladata.

Az értékelések fenti rendszere a 2014–2020-as időszakban is megjelenik. Az új időszakra 
nézve újdonság, hogy minden értékelést nyilvánossá kell tenni.

3. STRATÉGiAi PRoGRAMozáS
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3.6.2. TARTAlÉK

A 2007–2013-as időszakban a tagállam saját kezdeményezésére a „konvergencia” és/
vagy a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés vonatkozásában teljesítés-
hez kötött nemzeti tartalékot hozhatott létre, amely az egyes célkitűzések tekintetében 
a teljes juttatás 3%-a. Magyarország – a tagállamok többségéhez hasonlóan – nem élt 
a lehetőséggel. Mindössze lengyelország és olaszország állított fel – mérsékelt sikerrel 
– teljesítési tartalékot.

A tagállamok, szintén saját kezdeményezésükre, létrehozhattak rendkívüli tartalé-
kot is, a „konvergencia” célkitűzéshez a strukturális alapokból kapott éves hozzájárulás 
összegének 1%-ából és a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzéshez a 
strukturális alapokból kapott éves hozzájárulás összegének 3%-ából. Ennek rendelte-
tése a gazdasági és társadalmi szerkezetváltáshoz vagy a kereskedelmi nyitás követ-
kezményeihez kapcsolódó, előre nem látható helyi vagy ágazati válsághelyzetek költ-
ségeinek fedezése lehet. Ezt a tartalékot a tagállamok oszthatják szét, meghatározott 
nemzeti programra vagy operatív programokon belül.

A 2014–2020-as időszakra a közös rendelkezésekről szóló rendelet szerint a tagálla-
mi források 6%-a erejéig kell eredményességi tartalékot elkülöníteni. Az eredményessé-
gi tartaléknak szerepelnie kell a tervezési dokumentumokban, a Partnerségi Megállapo-
dásban és az operatív programokban egyaránt.

Az eredményességi tartaléknak a tagállam ERFA, ESzA, KA „növekedést és munkahely-
teremtést szolgáló beruházások” célkitűzés megvalósítására rendelkezésre álló forrásai-
nak, az EMVA forrásainak és az ETHA V. cím alatti forrásainak 6%-át kell elkülöníteni.

Az eredményességi tartalék kiszámításába továbbá bizonyos konkrét célokra elkülö-
nített forrásokat nem kell beleszámolni (pl. az ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés 
forrásait vagy az Európai Bizottság kezdeményezése szerint technikai segítségnyújtás-
ra allokált forrásokat).

A bizottság, a tagállamokkal együttműködésben, a programok eredményességét 
az ún. eredményességi keret alapján fogja felülvizsgálni a 2019-ben beérkező éves 
jelentés alapján. Az eredményességi keretben a tagállamoknak minden prioritásra 
vonatkozóan meg kell határozni a 2018-ra elérendő mérföldköveket és 2023-ra vo-
natkozó célértékeket.

Az eredményességi tartalékba az egyes prioritások szintjén az allokált források 5 és 
7%-a közötti összeget kell elkülöníteni úgy, hogy az egyes alapok és régiókategóriák 
szintjén a források 6%-a kerüljön bele.
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3.7. ifJúSÁGi foGlAlKoZtAtÁSi KeZdeményeZéS

Az ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés a 2014–2020-as támogatási időszakban újonnan 
megjelenő támogatási elem. célja, hogy a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben 
sem résztvevő fiatalok munkaerőpiacra való belépését segítő kezdeményezéseket további 
forrásokkal támogassa. A kezdeményezés részben az ESzA-források egy részének erre a cél-
ra való elkülönítésén alapul, részben pedig a célra elrendelt források kiegészítését jelenti. A 
kezdeményezés az ESB-alapok forrásain felül, további 3 milliárd euró kiegészítő forrást bizto-
sít a 2014–2020-as időszakra.

A forrásokat azon NUTS 2-régiók vonatkozásában vehetik igénybe a tagállamok, amelyek-
ben a 2012-es adatok szerint a fiatalkorúak munkanélküliségi rátája meghaladta a 25%-ot; 
azon tagállamokban pedig, amelyekben a fiatalok munkanélküliségi aránya 2012-ben több 
mint 30%-kal emelkedett, ott azok a NUTS 2-régiók, amelyekben a fiatalok munkanélkülisé-
gi rátája 2012-ben 20%-nál magasabb volt. A jogosult NUTS 2-régiók allokációját a régió fia-
tal munkanélkülijeinek száma és az összes jogosult régió fiatal munkanélkülijeinek számának 
aránya alapján határozzák meg. A tagállamnak továbbá a bizottság egyetértésével lehetősé-
ge van a kezdeményezés összegének 10%-áig olyan alrégióknak is forrást juttatni, amelyek 
kívül esnek a jogosult NUTS 2-régiókon, de magas bennük a munkanélküli fiatalok aránya.

Az ifjúsági Foglalkozatási Kezdeményezés intézkedéseit a tagállami operatív programok-
ban kell rögzíteni. Az így elkülönített ESzA-ból finanszírozott összeg mellé ugyanekkora for-
rást kap a tagállam a kohéziós pénzeken felül. Az ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezésre 
allokált forrásokból nem kell 5%-os eredményességi tartalékot képezni.

3.8. eUróPAi területi eGyüttműKÖdéS (ete)

Az Európai Területi Együttműködés a kohéziós politika harmadik célkitűzése a konvergen-
cia és versenyképesség után. Az ETE keretében, az EU belső vagy külső határai mentén, 
azaz a tagállamok között, vagy a tagállamok és a külső partnerországok partnerségében 
valósulnak meg két- vagy többoldalú fejlesztési programok. Ezek fő célja a határok elvá-
lasztó jellegének csökkentése, a határon átnyúló infrastruktúrák és együttműködések fej-
lesztése, illetve a határ menti közösségek kapcsolatainak erősítése. Bár az ETE forrásai a 
kohéziós pénzeknek csak 2,5%-a körüli összegét teszik ki, és ez csak kisebb volumenű 
fejlesztések megvalósítását teszi lehetővé, a belső határok menti térségekben élő közös-
ségek számára, vagy az EU-n belüli tapasztalatcsere szempontjából ezek a források je-
lentősek. Több tagállamban működő kedvezményezettek által végrehajtandó, közös pro-
jektek finanszírozása csak az ETE eszközeivel lehetséges. 

A programozás elve az ETE-re is áll: a teljes programidőszakra operatív programot kell 
készíteni az érintett földrajzi területre vonatkozóan. Az ETE célkitűzésének keretébe tarto-
zó operatív programok irányítási és ellenőrzési rendszereit az a tagállam köteles meghatá-
rozni, melyek területén található az irányító Hatóság. Az elszámolható költségekre vonat-
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kozóan annak a részt vevő tagállamnak a szabályai irányadók, amelyben a partnerállamok 
megállapodtak. Minden ETE-programra ki kell jelölni egy közös irányító, igazoló és Audit 
Hatóságot. Az irányító Hatóságot és a Közös Monitoring Bizottságot egy közös technikai 
titkárság segíti (joint Technical Secretariat), amely a pályázatokat kezeli. Az ETE-oP-kkal 
kapcsolatos szabálytalanságokat az a tagállam jelenti, amelyben a művelet végrehajtása 
során a kiadást a kedvezményezett fizeti. A tagállamnak egyidejűleg értesítenie kell az irá-
nyító Hatóságot, a program igazoló Hatóságát és az ellenőrző hatóságot.

A vezető- (lead-) partner elv alapján az összes partner vezető (lead) partnert választ, amely
 • felelős a projekt végrehajtásáért, a projektszintű nemzetközi konzorcium megbízásából;
 • felel a partnerekért is, akikkel megállapodást köt;
 • fő kedvezményezettként szerződik az iH-val, átutalja a támogatási összeget a partne-
reknek.

Az ETE három eszközzel rendelkezik (ETE forrásaiból való részesedés aránya a 2014–2020-
as időszakban):

 • határokon átnyúló együttműködés erősítése közös helyi és regionális kezdeményezé-
sek útján (74,05%);

 • transznacionális együttműködés az integrált területi fejlődéshez vezető, a közösségi 
prioritásokhoz kapcsolódó intézkedések révén (20,36%);

 • interregionális együttműködés és tapasztalatcsere a megfelelő területi szinten (5,59%).

A támogatásra jogosult, több országból származó partnerek közösen pályáznak, és a kö-
vetkező négy együttműködési kritérium közül legalább kettőt teljesítenek: 

 • közös fejlesztés,
 • közös végrehajtás,
 • közös projektcsapat,
 • közös finanszírozás.

 
3.8.1. HATáRoN áTNyÚló EGyüTTMűKÖdÉSEK

A határon átnyúló fejlesztési projekteket két vagy több, az unió egymástól belső (szárazföldi 
vagy tengeri) határral elválasztott NUTS 3-szintű régióiból (megyéből) származó partner kö-
zösen valósítja meg. Az ilyen programok pénzügyi forrása az ERFA. 2007–2013 között össze-
sen 52 határon átnyúló program megvalósítása folyik EU-szerte. 

Egy következő csoportot képeznek azon, az EU külső határai mentén található országok, 
amelyek csatlakozási tárgyalásokat folytatnak Brüsszellel (tagjelöltek, pl. Montenegró), illetve 
amelyek lehetséges tagjelöltek (pl. Albánia). A kapcsolatok szorosabbra fűzését ezen orszá-
gok esetében nem a strukturális alapokból, hanem külön pénzügyi alapból, az ún. Előcsatla-
kozási Segítségnyújtási Eszközből (iPA – instrument for Pre-Accession Assistence) támogatja 
az unió. A program a 2014–2020-as időszakban is folytatódni fog iPA ii. néven.
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A határon átnyúló együttműködések harmadik csoportja azon országok felé irányul, ame-
lyek várhatóan tartósan az EU-n kívül maradnak (pl. Ukrajna). Elkerülendő, hogy az új, kül-
ső határok mély politikai-gazdasági választóvonalként húzódjanak végig a kontinensen, az 
EU az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszközből (ENPi – European Neighbourhood 
and Partnership instrument) támogat külső határokon átnyúló együttműködési programo-
kat. A program a 2014–2020-as időszakban Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENi – 
European Neighbourhood instrument) néven működik tovább.

A határon átnyúló programok különösen a következő tevékenységeket támogatják: 
KKV-fejlesztés, turizmus, természeti és kulturális örökség védelme, egészségügy, város-vidék 
kapcsolatok fejlesztése, határon átnyúló közlekedési kapcsolatok és környezetvédelmi, ener-
getikai megoldások. 

Magyarország vonatkozásában a 19 megyéből 15 megye szerepel jogosult területként va-
lamelyik határon átnyúló programban, illetve földrajzi helyzeténél fogva több programban is:

 • Magyarország–Szlovákia: Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Buda-
pest főváros, Pest megye, Nógrád megye, Heves megye, Borsod-Abaúj-zemplén megye, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

 • Magyarország–Románia: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Hajdú-Bihar megye Békés megye, 
csongrád megye

 • Ausztria–Magyarország: Győr–Moson–Sopron megye, Vas megye, zala megye
 • Szlovénia–Magyarország: Vas megye, zala megye
 • Magyarország–Szerbia: csongrád megye, Bács-Kiskun megye
 • Magyarország–Horvátország: zala megye, Somogy megye, Baranya megye
 • Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Borsod-Aba-
új-zemplén megye

AT-HU

SLO-HU

HU-CRO HU-SER

HU-RO

HU-SK HU-RO-SK-UA

3. STRATÉGiAi PRoGRAMozáS
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A projektek kiválasztásáról a programokat felügyelő és azok stratégiai döntéseit meghozó 
Közös Monitoring Bizottságok (KMB) gondoskodnak. A KMB-ben a partnerországok egyenlő 
arányban képviseltetik magukat, tagjai a programterületet alkotó megyék (NUTS 3) képvise-
lőiből, illetve esetenként az érintett szaktárcák munkatársaiból kerülnek ki. A projektkiválasz-
tás eljárási szabályait és kritériumait a KMB hagyja jóvá. Előre definiált projektek nem szere-
pelnek a programokban, így minden forrás nyílt pályázati rendszerben kerül felhasználásra.

A határon átnyúló projektek előkészítésében, továbbá a partnerségek kialakításában (pl. 
adatbázisok fenntartásával, partnerkeresési lehetőségek szervezésével) a hazai pályázók a 
programok Monitoring Bizottságait támogató Közös Technikai Titkárságá munkatársaitól 
kaphatnak segítséget.

3.8.2. TRANSzNAcioNáliS PRoGRAMoK

A transznacionális együttműködési programok lényege, hogy egy adott szempontból egy terü-
leti egységként értelmezhető, több országból álló nagyrégiók közösen keressenek megoldásokat 
a térséget érintő problémákra. A transznacionális projektek, hagyományosan a programtér 5–7 
országának 10–15 partnerének részvételével szoktak megvalósulni. A projektek leginkább kuta-
tási, tervezési, szakmai együttműködési jellegűek, beruházási vagy komolyabb beszerzési elemet 
nem tartalmaznak. A transznacionális térségek listáját a bizottság a programok szerint határozza 
meg, a részt vevő országokkal egyeztetve. A programok fő támogatási területe az innováció, kör-
nyezetvédelem, elérhetőség (közlekedés), fenntartható városfejlesztés.

Magyarország a 2007–2013-as időszakban két transznacionális program célterületébe tarto-
zott bele, a délkelet-európai program esetén az irányító Hatósági feladatokat is ellátta.

délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program:
 • EU tagországok: Ausztria, Bulgária, Görögország, Magyarország, olaszország (nem teljes terü-
letével), Románia, Szlovákia, Szlovénia

 • Tagjelölt és lehetséges tagjelölt országok: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Ma-
cedónia, Montenegró, Szerbia

 • Harmadik országok: Moldova, Ukrajna (nem teljes területével)

Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program
 • EU-tagállamok: Ausztria, csehország, Németország (nem teljes területével), Magyarország, 
olaszország (nem teljes területével), lengyelország, Szlovákia, Szlovénia 

 • Nem EU-tagállamok: Ukrajna (nem teljes területével) 

A 2014–2020-as időszakban, mint a korábbiakban már említettük, a duna Régió Stratégi-
ában részt vevő országok a duna 2014–2020 transznacionális program keretében is jutnak 
területi együttműködési támogatáshoz. A programozás 2013 februárjában kezdődött meg a 
partnerállamok képviselőinek részvételével, ennek eredménye a duna operatív Program. A 
részt vevő országok: Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, csehország, Horvátország, Ma-
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gyarország, Moldova, Montenegró, Németország (nem teljes területével), Románia, Szerbia, 
Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna (nem teljes területével). A program végrehajtását a Budapesten 
felállított közös struktúra koordinálja majd.

3.8.3. iNTERREGioNáliS PRoGRAMoK

Az interregionális projektek a jelenlegi időszakban az iNTERREG iVc elnevezésű keretben va-
lósulnak meg. Elsődleges céljuk nem fizikai projektek megvalósítása, hanem a tapasztala-
tok, jó gyakorlatok cseréje, ezáltal az uniós politikák hatékonyságának növelése. A régióközi 
együttműködések fő célterületei az innováció, a tudásalapú gazdaság, valamint a környezet-
védelem és a kockázatmegelőzés.

A program két beavatkozási típust különít el:
 • „Regional Initiatives”: helyi vagy regionális szinten kezdeményezett projektek, céljuk a tapasz-
talatcsere. 

 • “Capitalisation Projects”: egy-egy kiemelt területen nagy tapasztalattal rendelkező régiók há-
lózatot építenek ki olyan régiókkal, melyek ezen tudás megszerzésére törekednek. A projek-
tek célja, hogy az egyes kiemelt témákban meghatározott bevált gyakorlatok átültetésre ke-
rüljenek a konvergencia- és versenyképességi programokba.

A támogatást közintézmények (vagy „kvázi” közintézmények) együttműködései kaphat-
ják az unió egész területéről (Norvégia és Svájc is támogatható). A két-három évig futó pro-
jekteknek legalább három országból kell partnereket egyesíteniük helyi vagy regionális szin-
ten. A projektekben a vezetőpartner-elv érvényesül: a pályázó partnerek nevében a vezető 
partner nyújtja be a közös pályázatot, majd a projekt jóváhagyása esetén a végrehajtást is 
koordinálja. A pályázati felhívásokat a program lille-ben (Fr) működő közös titkársága jelen-
teti meg angol nyelven. A magyar projektpartnerek esetében az uniós társfinanszírozás 85%. 
A projektek utófinanszírozásúak, a felmerült költségekkel való elszámolásra és a támogatás 
visszamenőleges igénylésére félévente van lehetőség. Egy projekt legalább 500 ezer és leg-
feljebb 5 millió euró támogatást igényelhet

A 2014–2020-as időszakban a program iNTERREG EURoPE néven folytatódik.

3.9. eUróPAi területi tÁrSUlÁS

A tagállamok a határon átnyúló fejlesztések nehézségei leküzdésének érdekében létrehozhatnak 
Európai Területi Együttműködési csoportosulásokat (European Grouping of Territorial coope-
ration, EGTc – Európai Területi Társulás). Az ETT az uniós jog által létrehozott, a tagok által kö-
tött együttműködési megállapodás alapján működő, jogi személyiséggel rendelkező szervezet. 
A megállapodás értelmezésére és végrehajtására az ETT hivatalos székhelye szerinti állam joga 
irányadó. Az ETT tagjai több tagállam (vagy harmadik országok) szervezetei, amelyek közös pro-
jekteket valósítanak meg.

3. STRATÉGiAi PRoGRAMozáS
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3.10. nem eU-S eGyüttműKÖdéSi ProGrAmoK

Az Európai Szabadkereskedelmi Társulás államai (Svájc, Norvégia, izland, liechtenstein) je-
lenleg nem tagjai az Európai Uniónak, de annak tagállamaival együtt alkotják a belső hatá-
rok nélküli Európai Gazdasági Térséget. A donor államok – Svájc, Norvégia, izland és liech-
tenstein – az EGT tagjaként részesei a belső piac előnyeinek (termékeiket vámmentesen 
értékesíthetik a belső piacon), ezért hozzájárulást biztosítanak az EU-hoz újonnan csatlako-
zott tagállamoknak. 

3.10.1. SVájci AlAP

Az Európai Bizottság és Svájc 2006-ban kétoldalú megállapodást írt alá a svájci kormány 
által létrehozott Svájci Hozzájárulásról. A megállapodás értelmében Svájc a 10 újonnan 
csatlakozott ország részére egyszeri, vissza nem térítendő támogatásként öt éven keresz-
tül összesen 1 milliárd svájci frank hozzájárulást biztosít. Ebből Magyarország részesedé-
se 130,738 millió svájci frank (mintegy 20 milliárd forint), a program itthoni lebonyolítása 
az NFü feladata.

A megállapodás meghatározza Svájc és a támogatásból részesülő tagállamok közöt-
ti együttműködés kereteit, amelynek mentén az egyes kedvezményezett tagállamokkal 
folytatott kétoldalú tárgyalások során kétoldalú keretmegállapodások jönnek létre a forrá-
sok fogadásának kereteiről, a támogatott területekről, valamint a pályázati rendszerről. A 
négy fő prioritási terület:

 • biztonság, stabilitás, reformok;
 • környezetvédelem és infrastruktúra;
 • magánszektor támogatása;
 • humánerőforrás- és társadalomfejlesztés.

3.10.2. NoRVÉG AlAP, EGT

Az Európai Gazdasági Társaság (EGT, tagjai izland, Norvégia, és liechtenstein), valamint azon 
felül Norvégia külön befizetéseként a Norvég Finanszírozási Mechanizmus elnevezésű tá-
mogatási konstrukciók annak érdekében jöttek létre, hogy elősegítsék a társadalmi és gaz-
dasági kohézió megteremtését a 2004-es EU-bővítés következtében szintén kibővült EGT-
ben. Bár valójában két támogatási alapról van szó, ám egységesnek tekinthetők, azonos 
szabályrendszer vonatkozik rájuk. Az öt év alatt Magyarország számára összesen 135 millió 
euró állt rendelkezésre, mely keretösszeget a megadott határidőig teljes egészében sikerült 
lekötni. A három donorország (Norvégia, izland és liechtenstein) képviselői 2011 végén alá-
írták a mintegy 40 milliárd forint felhasználását lehetővé tevő megállapodásokat a követke-
ző, 2009–2014 közötti időszakra. 
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3.11. A KÖZÖS AGrÁrPolitiKA (KAP) elSő Pillére

A KAP költségvetése a 2014–2020-as időszakban az EU költségvetésének mintegy 38%-át te-
szi ki. Könyvünk részletesen beszámol a KAP második pillérének, azaz a vidékfejlesztési politi-
kának a működéséről. Bár nem tartoznak a kohéziós politikák sorába, mégis fontos megemlíte-
nünk emellett a KAP első pillérének közvetlen támogatásait, illetve agrárpiaci intézkedéseit is.

A közvetlen támogatások általában jövedelemtámogatás formáját öltik, a támogatási ösz-
szeg volumene miatt ezek tekinthetők a KAP-eszköztár egyik legfontosabb elemének. Ma-
gyarország közvetlen támogatási kerete a 2015-ös évre mintegy 1272 millió euró. A közvet-
len támogatások kedvezményezetteinek egységesen meg kell felelniük egy átfogó szakmai 
követelményrendszernek, a kölcsönös megfeleltetés (környezetvédelmi, talajvédelmi, élel-
miszerbiztonsági, állatjóléti) előírásainak annak érdekében, hogy maradéktalanul kézhez 
kaphassák a KAP-támogatások összegét.

Az új finanszírozási időszak kezdetével a KAP közvetlen támogatásainak rendszere is erő-
teljesen átalakult. A 2015-től igényelhető közvetlen támogatások a következők:

 • egységes területalapú támogatás (SAPS);
 • zöldítési támogatás;
 • fiatal gazdálkodók támogatása;
 • termeléshez kötött támogatások.

Ezen felül bevezetésre kerül még egy támogatási forma, a kis gazdálkodók támogatá-
si rendszere, amely a fenti közvetlen támogatások helyett azok alternatívájaként igényelhe-
tő, és elsősorban a kisebb termőterületen gazdálkodók számára kínál előnyös feltételeket.

Az egységes területalapú támogatás (SAPS) egy mezőgazdasági terület után járó átalány-
támogatás, mely gyakorlatilag a korábbi években megismert formában, változatlan feltéte-
lek mellett nyújtható jelen támogatási időszakban. Új jelenség azonban, hogy a SAPS támo-
gatáshoz kapcsolódóan, annak kötelező kiegészítéseként megjelenik a zöldítési támogatás. 
A zöldítési támogatás követelményei kötelező érvényűek a SAPS igénylői számára, ha azokat 
betartják, akkor a SAPS-támogatási összegen túl szert tehetnek a zöldítési támogatás össze-
gére is. A zöldítési támogatásnak három fontos feltétele van:

 • a magas természeti értéket képviselő állandó gyepterületek megőrzése, feltö-
résének tilalma;

 • a szántóföldi növénytermesztés diverzifikálása, elmozdulás a sokszínű ve-
tés-összetételű termelési szerkezet irányába;

 • az ökológiailag jelentős területek kijelölése és megőrzése a mezőgazdasági te-
rületeken és azok környezetében az ökológiai hálózat fenntartása és fejleszté-
se érdekében.

3. STRATÉGiAi PRoGRAMozáS
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A fiatal gazdálkodók támogatása keretében a 40 évesnél nem idősebb, mezőgazdasági 
tevékenységüket kezdő termelők igényelhetik a támogatást, illetve az olyan jogi személyek, 
amelyeket ilyen termelők irányítanak.

A termeléshez kötött támogatások köre meglehetősen sokszínű (juh, szarvasmarha, tej, 
rizs, cukorrépa, zöldség-gyümölcs, fehérjenövények), feltételrendszerük szerteágazó, de kö-
zös elemük, hogy mindegyik támogatási forma feltétele a mezőgazdasági termelés, azaz a 
támogatott szektorok vonatkozásában történő növénytermesztés vagy állattenyésztés.

A közvetlen támogatásokon felül a KAP első pillérébe tartoznak egyes agrárpiaci intézke-
dések is: ezek elsősorban speciális, szektorspecifikus támogatásokat, piaci intervenciót, a ter-
melői csoportok működésének és a mezőgazdasági termékek marketingjének a támogatá-
sát, illetve egyes külpiaci intézkedéseket jelentenek. A KAP támogatásait Magyarországon a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) kezeli.
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| A feJeZet ÁtteKintéSe

Az európai uniós támogatásokat speciális támogatási formák keretében is fel lehet használ-
ni, melyekre eltérő végrehajtási szabályok vonatkoznak. Az alábbi speciális támogatási formák 
léteznek:

A közvetett támogatások (global grant) esetén a tagállam az operatív program egy részének 
végrehajtását közvetítő szervezetre ruházza át. Magyarországon ilyen konstrukció eddig nem ke-
rült alkalmazásra.

A nagyprojektek 50 millió eurót (bizonyos esetekben 75 milló eurót) meghaladó értékű projek-
tek, melyeket egyenként jóvá kell hagynia az Európai Bizottságnak is, és a támogatás indokoltsá-
gát alaposabban alá kell támasztani meghatározott módszertanú elemzésekkel.

A 2014–2020-as időszak újdonsága a közös cselekvési terv (joint action plan – JAP), mely 
akár több projektet is tartalmazó, nagyobb összegű támogatást nyújtó egyszerűsített forma, ki-
zárólag közintézmények mint kedvezményezettek számára. Esetében a költségeket nem kell rész-
letesen elszámolni az Európai Bizottság felé, hanem a tervezett kimenetek és eredmények teljesí-
tése alapján arányosan történik meg a kifizetés. A közös cselekvési terveket is egyenként jóvá kell 
hagynia a bizottságnak.

A pénzügyi eszközök visszatérítendő támogatási konstrukciókat jelentenek. Ezek olyan beru-
házások támogatására alkalmasak, melyek pénzügyi szempontból megtérülnek, azonban még-
sem jutnak megfelelő kondíciókkal piaci forrásokhoz. A pénzügyi eszközöknek több típusa is lé-
tezik, lehetnek kedvezményes kölcsönök, kamattámogatások, kockázatitőke-programok és más 
kockázatviselési mechanizmusok is.

A technikai segítségnyújtás a kohéziós politika forrásainak azon részét jelenti, melyből a tá-
mogatási programok végrehajtásának költségeit lehetséges fedezni. Mind a tagállamok, mind az 
Európai Bizottság számára rendelkezésre állnak erre elkülönített források.

4.1. KÖZvetett tÁmoGAtÁSoK

Közvetett támogatások (global grant) esetén a tagállam vagy az irányító Hatóság az opera-
tív program egy részének irányítását és végrehajtását egy megállapodás keretében átruház-
hatja egy vagy több közvetítő szervezetre, amely tovább osztja a támogatásokat a kedvez-
ményezetteknek. ilyen támogatáskezelő szervezet lehet helyi hatóság, regionális fejlesztési 
szervezet vagy a nem kormányzati szervezet is. Az ilyen hatáskör-átruházás nem érinti az irá-
nyító Hatóság és a tagállamok pénzügyi felelősségét. A globális támogatás kezeléséért fele-
lős szervezetnek bizonyítania kell fizetőképességét, illetve az érintett területre, valamint az 
igazgatási és pénzügyi ellenőrzésre vonatkozó szakértelmét. Kijelölésekor fő szabályként az 
operatív program által érintett régióban vagy régiókban székhellyel vagy képviselettel kell 
rendelkeznie. Ez a konstrukció hazánkban eddig nem került alkalmazásra. 

A tagállam vagy az irányító Hatóság és a globális támogatás kezeléséért felelős közremű-
ködő szervezet közötti megállapodásnak részletesen meg kell határoznia: 

 • a globális támogatás keretében fedezendő műveletek típusait; 
 • a kedvezményezettek kiválasztásának szempontjait; 

4. SPEciáliS TáMoGATáSi FoRMáK

KRE_könyv_all.indd   115 14/12/15   10:58



| 116

 • az alapokból származó támogatás arányára és az említett támogatásra vonatkozó 
szabályokat, beleértve az esedékes kamatok felhasználására vonatkozókat is; 

 • a globális támogatás monitoringjára, értékelésére és pénzügyi ellenőrzésének biz-
tosítására vonatkozó rendelkezéseket, beleértve a jogosulatlanul kifizetett összegek 
visszatérítésének és a számlák bemutatásának részletes szabályait is; 

 • adott esetben pénzügyi garanciát vagy azzal egyenértékű eszköz használatát, kivéve, 
ha az egyes tagállamok intézményi előírásai szerint a tagállam vagy az irányító Ható-
ság biztosít ilyen garanciát. 

A 4/2011-es Rendelet alapján a közvetett (globális) támogatás esetében a címzettek (azaz 
a támogatás végső kedvezményezettjei) kiválasztása és a támogatás felhasználása során al-
kalmazandó eljárást, valamint a kedvezményezett és a címzettek között kötendő szerződés 
fő pontjait az irányító Hatóság a felhívásban, vagy ennek hiányában a támogatást igénylő a 
projektjavaslatban határozza meg. A kedvezményezett tájékoztatja a közreműködő szerve-
zetet a támogatás igénylésének feltételeiről. A közreműködő szervezet a tájékoztatást köz-
zététel céljából továbbítja az irányító Hatóságnak és a kormányzati internetes portál fenn-
tartójának. Az irányító Hatóság kezdeményezése esetén a megvalósítás rendszeres nyomon 
követésére projektirányító bizottság kerül felállításra. A projektirányító bizottságba tagot de-
legál a kedvezményezett, az irányító Hatóság, a közreműködő szervezet és a miniszter.

A global grant lehetősége a 2014–2020-as időszakban is megmarad. 

4.2. nAGyProJeKteK

A megosztott irányítás és a projektkiválasztás tagállami hatáskörének fő szabálya aló-
li kivételt képeznek az 50 millió eurót meghaladó értékű, ERFA vagy KA által finanszíro-
zott ún. nagyprojektek. A jelenlegi egységes értékhatár egy 2010-es módosítás ered-
ménye (korábban a környezetvédelmi tárgyú nagyprojektek alsó értékhatára 25 millió 
euró volt). A 2014–2020-as időszakban is az 50 millió eurós értékhatár marad érvényes, 
azonban a „fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a 
főbb hálózati infrastruktúrákban” tematikus célkitűzéshez hozzájáruló projektek esetén 
az értékhatár 75 millió euróra nő.

A nagyprojekteket a tagállamnak jóváhagyásra az Európai Bizottsághoz be kell nyúj-
tania, függetlenül attól, hogy melyik alap finanszírozza. A nagyprojekt munkálatok, te-
vékenységek és szolgáltatások sorából álló kiadásokat tartalmaz, amelyek önmaguk-
ban egy pontos gazdasági vagy műszaki természetű, oszthatatlan feladat elvégzésére 
irányulnak, amely egyértelműen meghatározott célokkal rendelkezik, és amelynek ré-
szei önmagukban nem működőképesek. Nagyprojekt finanszírozható több oP-ból (pl. 
régióhatáron átnyúló nagyprojektek), ezekre elég egyetlen dokumentációt benyújtani 
a bizottság részére és egységes bizottsági döntés születik róluk. Figyelembe kell venni, 
hogy a különböző oP-k társfinanszírozási rátája különböző lehet, ilyenkor az adott oP 
rátáját kell alkalmazni az arra az oP-ra eső döntési összegre.
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A 25 és 50 millió euró közé eső környezetvédelmi projektek esetén nem kell alkalmazni a 
nagyprojektekre vonatkozó szabályokat, de érvényesül néhány speciális szabály (adatok in-
terneten való közzétételi kötelezettsége a tagállami jóváhagyás előtt, bizottsági ellenőrzés 
lehetősége, tagállami jelentéstétel a végrehajtási jelentésben). 

A nagyprojekt értékhatárát elérő projektek támogatása csak a bizottság külön jóváhagyá-
sa esetén lehetséges. A jóváhagyás alapját képező értékeléshez szükséges információk át-
adása a bizottság részére az irányító Hatóság feladata. A bizottság számára a jóváhagyási ké-
relemben az alábbi adatokat kell megadni:

 • a végrehajtásért felelős szervezetre vonatkozó információk; 
 • a beruházás jellegére vonatkozó információk és annak leírása, pénzügyi volumene 
és helye; 

 • a megvalósíthatósági tanulmányok eredményei (lehetséges alternatívák elemzése); 
 • a projekt végrehajtásának ütemterve; 
 • költség-haszon elemzés;
 • környezeti hatáselemzés; 
 • a közpénzből való hozzájárulás indoklása; 
 • éves pénzügyi terv, beleértve az összes tervezett forrást, külön részletezve az alapok 
hozzájárulását, illetve az esetleges EBB-, EBA-forrásokat is.
Ezek a 2014–2020-as időszakban is megmaradnak, viszont a közös rendelkezésekről szóló 

rendelet külön kiemeli, hogy a teljes költséget és teljes támogatható költséget is fel kell tün-
tetni a jövedelemtermelő beruházásokra vonatkozó követelményekkel összhangban.

Az Európai Bizottság a benyújtott projektdokumentáció alapján értékeli 
 • a nagyprojekt által érintett operatív program(ok) prioritásaival való összhangját, 
 • az említett prioritások céljainak eléréséhez való hozzájárulását és 
 • az egyéb uniós politikákkal való összhangját.
A nagyprojektnek a tagállam vagy az irányító Hatóság általi benyújtását követő három hó-

napon belül a bizottság határozatot hoz (e határidőt a bizottság által a tagállamnak feltett 
kérdés megszakítja). A határozat meghatározza 

 • a projekt fizikai tárgyát,
 • azt az összeget, amelyre az érintett operatív program(ok) prioritási tengelyének 
társfinanszírozási rátája alkalmazandó, valamint 

 • az ERFA-ból vagy a Kohéziós Alapból származó pénzügyi hozzájárulás éves tervét. 
Ha a bizottság elutasító határozatot hoz, azt csak indokolással együtt teheti meg. A ren-

delet nem zárja ki, hogy már elkezdett beruházás támogatásáról szóló kérelmet nyújtson 
be a tagállam nagyprojektként, de ez kockázatos, hiszen a bizottság elutasíthatja a támo-
gatás iránti kérelmet. Ugyan a nagyprojekt életciklusához képest a benyújtás határideje 
nincs meghatározva, de a benyújtandó dokumentumok tartalmukat tekintve (pl. végrehaj-
tás ütemterve, pénzügyi terv) arra utalnak, hogy a megvalósítás elején, a beruházás korai 
szakaszában kell benyújtani a kérelmet. Erősen ajánlott jól előkészített fázisban benyújtani a 
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nagyprojekt támogatása iránti jóváhagyási kérelmet a jóváhagyás elhúzódásának elkerülé-
se érdekében (tekintettel a fent is említett tényezőre, miszerint a bizottság kérdései megsza-
kítják a kérelem elbírálására rendelkezésre álló határidőt). Nincs akadálya annak, hogy már 
benyújtott nagyprojektkérelmet a tagállam visszavonjon és később újra benyújtson. Ha egy 
projekt a végrehajtása során válik (költségnövekedés miatt) nagyprojektté, a tagállamnak a 
nagyprojektek jóváhagyásához szükséges dokumentációt el kell készítenie és be kell nyújta-
nia azt a bizottsághoz jóváhagyásra. 

A nagyprojektek előkészítésében, kidolgozásában a tagállamok jelentős segítséget kap-
hatnak az Európai Bizottság, Európai Beruházási Bank és az EBRd által közösen működtetett 
jASPERS-program keretében, amely ingyenesen igénybe vehető szakértői támogatást biz-
tosít a nagyprojekt kidolgozásában a tervezéstől a benyújtásig. A programban részt vehet-
nek a „konvergencia” célkitűzésbe tartozó tagállamok, de a 2004 óta csatlakozottak prioritást 
élveznek. Magyarország 2012 közepéig közel 30 nagyprojektet nyújtott be (KEoP, KÖzoP, 
KMoP keretében), a bizottság jelentős részüket elfogadta. 

Ha egy nagyprojektet nem lehet befejezni az elszámolhatósági időszak (2015 vége) végé-
ig, azt két részre kell bontani – de az értékhatár tekintetében továbbra is a két rész együttes 
költsége irányadó –, és az egészre kell benyújtani a nagyprojekt támogatása iránti kérelmet. 
Abban a speciális esetben, ha a jelenlegi időszakra eső projektelem kizárólag előkészítést 
(tanulmányok, tervek) foglal magában, csak az előkészítési költséget kell figyelembe venni – 
az 50 millió eurós értékhatárnál. A projekt szakaszainak a végrehajtás után önállóan meg kell 
valósítania egy világos célt/funkciót (pl. ha két tervezett egyetemi épület közül csak az egyik 
épül meg, de ezzel az oktatás elkezdődhet, úgy a projekt célja megvalósul). 

A 2014–2020-as időszakról az új szabályozás elfogadása után születik döntés. Ugyanakkor 
a jelenlegi időszakra vonatkozó dokumentációt – annak kötelező jelleggel történő aktualizá-
lása után – nagy részben lehet majd használni. A bizottság azt ajánlja a tagállamoknak, hogy 
az áthúzódó nagyprojektek listáját állítsák össze, és tárgyalják meg a bizottsággal. Ha a tag-
állam képtelen befejezni és működésbe helyezni egy projektet, felmerülhet a pénzügyi kor-
rekció szükségessége a műveletek tartósságára vonatkozó szabály megsértése miatt. Az ún. 
hídfinanszírozásról, azaz a meghosszabbított, a következő időszakba átnyúló, jelenlegi idő-
szak keretéből történő finanszírozásról az időszak zárása során születik döntés.31

KÖlTSÉG-HASzoN ElEMzÉS (cBA)

A nagyprojektek költség-haszon elemzésének módszertanáról szóló útmutató a költség-ha-
szon elemzések általános elveit rögzíti, és meghatározza az Európai Bizottságnak benyújtan-
dó nagyprojektkérelem elemeit.

Az útmutató szerint a költség-haszon elemzésnek kettős célja van:
1. Be kell mutatni, hogy a projekt gazdasági szempontból kívánatos, és hozzájárul az EU re-
gionális politikáinak megvalósításához. Ehhez a projekt mindenfajta hatását vizsgálni kell: 
pénzügyi, gazdasági, társadalmi, környezeti stb. Az elemzés azonosítja és pénzben szám-

 31 cocoF 12/0047.
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szerűsíti az összes lehetséges hatást, hogy megállapítható legyen egy projekt költsége és 
haszna, melyeket hozzáadottérték-alapon kell vizsgálni, megállapítva a különbséget a pro-
jekt megvalósulása és meg nem valósulása esetére. Helyi, regionális, nemzeti, sőt, EU-szintű 
hatások is lehetségesek, el kell dönteni, milyen költségek és hasznok képezik a vizsgálat tár-
gyát; továbbá az esetleges kockázatokat is mérlegelni kell. 

2. Bizonyítani kell, hogy a projekt pénzügyi működőképességéhez az alapok támogatása 
szükséges.

 • Be kell mutatni, hogy a projekt érdemes a társfinanszírozásra. Ha a projekt gazdasági 
nettó jelenértéke (ENPV) pozitív, akkor a társadalom (régió/ország) számára hasznos 
a projekt, mert haszna meghaladja a költségeit. Ebből következik, hogy a projektet ér-
demes támogatni az alapokból.

 • Be kell mutatni, hogy a projektnek szüksége van társfinanszírozásra. Amellett ugyanis, 
hogy a projekt gazdasági hasznot hoz, lehet, hogy profitot is hoz, ekkor azonban nem 
támogatható. Ha a beruházás pénzügyi nettó jelenértéke az alapokból történő hoz-
zájárulás nélkül (FNPV/c) negatív, akkor a projekt társfinanszírozható, de a támogatás 
mértéke nem lehet több, mint ami ahhoz kell, hogy a projekt nullszaldós legyen, el-
kerülendő a túlfinanszírozást. (lásd még jövedelemtermelő projektek.)

A tagállamnak be kell mutatnia, hogy a projekt az EU regionális politikájának céljai szerint 
kívánatos, mégpedig mind gazdasági (ENPV > 0), mind pénzügyi szempontból (FNPV/c < 0).

A költség-haszon elemzés részletes tartalmát a bizottság által kiadott „Útmutató a beruhá-
zási projektek költség-haszon elemzéséhez” című dokumentum (Guide to cost-benefit analysis 
of investment projects) tartalmazza. Az alábbiak ennek elemeit tartalmazzák.

1. Szükséglet, cél meghatározása
A szükséglet, cél bemutatása mellett ki kell térni a lehetséges alternatívák meghatározá-

sára, továbbá be kell mutatni az EU regionális politikáinak kontextusában a projekt össze-
egyeztethetőségét az operatív programmal/prioritási tengellyel.

2. Pénzügyi elemzés
A pénzügyi elemzést a tulajdonos (vagy üzemeltető) szemszögéből kell elvégezni a dis-

counted cash-flow (dcF) módszerrel, amely csak a cash-flow-t veszi figyelembe, vagyis csak 
a projekt során kifizetett vagy bevételezett összegeket. így például a nem pénzalapú szám-
viteli tételeket (amortizáció, biztonsági tartalék) nem lehet figyelembe venni. Az elemzést 
a referencia-időszakra (projekt időhorizontja) vonatkozóan kell elvégezni, ez az az időszak, 
melynek elteltével a projektet újjal kell felcserélni. A nemzetközileg elfogadott, az Európai Bi-
zottság által ajánlott gyakorlat az alábbi referenciaidőkkel számol:

Szektor Energia Víz és környezet Vasút Posta és repülőterek Utak Ipar Egyéb szolgáltatás

Referenciaidő (év) 15–20 30 30 25 25–30 10 15
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Az amortizáció figyelembevételének kizárása azt eredményezi, hogy a későbbi fenntar-
tást az EU-s támogatás nem finanszírozhatja. A jövőbeli cash-flow-kat időarányosan csökkenő 
diszkontrátával kell jelenértékre visszadiszkontálni. A bizottság által ajánlott diszkontráta 5%. 

A pénzügyi elemzés során az alábbiakra kell különösen törekedni:
 • Ki kell mutatni a beruházás pénzügyi jövedelmezőségét és fel kell tüntetni a saját 
(nemzeti) tőkét.

 • Meg kell állapítani a maximális támogatás mértékét, ami az alapokból nyújtható.
 • Ellenőrizni kell a projekt pénzügyi fenntarthatóságát. Ehhez meg kell nézni, hogy a 
nettó cash-flow-k (nem diszkontált) összege a teljes referenciaperiódus alatt pozitív 
marad-e. A nettó cash-flow-k megállapítása során figyelembe kell venni a beruházá-
si költségeket, az összes (nemzeti és EU-s) pénzügyi forrást és a nettó jövedelmeket. 
A maradványérték csak akkor kerül beszámításra, ha a javakat pénzzé tesszük a refe-
rencia-időszak utolsó évében.

3. Gazdasági elemzés
A fizetési hajlandóság nem feltétlenül következik a piaci árakból, ezért a gazdasági elem-

zést a társadalom szempontjából kell elvégezni. A kiindulópont a pénzügyi elemzés cash-
flow-ja, amelyet korrigálni kell az alábbiak szerint:

 • Pénzügyi korrekciók: a közvetlen adókat (pl. áFA), támogatásokat és a tiszta átutalá-
sos kifizetéseket (pl. társadalombiztosítási díjak) le kell vonni.

 • Externáliák miatti korrekciók: egy projekt során olyan hatások is jelentkezhetnek, me-
lyek a projekten kívüli szereplőket érintik anélkül hogy azok azt kompenzálnák. Ezek 
egy része negatív (pl. egy új út okozta forgalomnövekedés megemeli a szennyezettsé-
get), másik része pozitív (egy új vasútvonal csökkenti a vele párhuzamos út forgalmát).

 • Egyéb eltérítések a piaci ártól: monopóliumok, kereskedelmi korlátok, munkajogi sza-
bályok, hiányos információk stb.
Ezt követően egy társadalmi diszkontrátát is alkalmazni kell. A hosszú távú gazdasági nö-

vekedés és a tisztán időpreferencia-ráták alapján az Európai Bizottság a következő indikatív 
viszonyítási pontokat javasolja a társadalmi diszkontrátához: 5,5% a kohéziós országok ese-
tében és 3,5% a többi ország esetében. 

4. Kockázatelemezés
A kockázatelemzés a megvalósítással kapcsolatos kockázatokat elemzi, elemei az alábbiak:

 • Érzékenységi elemzés: célja a projekt kritikus változóinak azonosítása. Azok a válto-
zók „kritikusak”, melyeknek esetében 1%-os (pozitív vagy negatív) változás a gazdasá-
gi nettó jelenérték bázisértékének 5%-os módosulását eredményezi.

 • Kockázatelemzés: egy adott változóban bekövetkezett százalékos változás bekövet-
kezési valószínűségének megállapítására irányul. 
A cBA-számítás során figyelembe kell venni a megfizethetőséget is (célcsoport anyagi 

helyzetétől függ), amelyre az útmutató átlagos színvonalon és létminimumon élő háztará-
sokra vonatkozóan szektoronként (víz, fűzés, áram) megad rátákat a kohéziós országokban.

4. SPEciáliS TáMoGATáSi FoRMáK
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KÖzÖS cSElEKVÉSi TERV (jAP)

A 2014–2020-as időszakban megjelenő új, eredményalapú támogatási forma a kö-
zös cselekvési terv ( joint action plan – jAP), melyet fakultatív módon alkalmazhat-
nak a tagállamok és egyszerűsített elszámolási szabályok vonatkoznak rá. Az új for-
ma az Európai Bizottság szándéka szerint lehetőséget nyújt arra, hogy a fókusz az 
inputokról az eredményekre tevődjön át, és csökkentse az elszámolással kapcsola-
tos adminisztratív terheket.

A közös cselekvési terv egy, a kimenetek (outputok) és az eredmények összefüggé-
sében meghatározott és irányított művelet, mely egy vagy több projektet foglal magá-
ban, továbbá több operatív program és több alap forrásait is tartalmazhatja. Nagyobb 
mértékű forrás-allokációt kell tartalmaznia, de nem számít nagyprojektnek; és a költsé-
gekkel nem kell tételesen elszámolnia a kedvezményezettnek, csak az előrehaladást kell 
bemutatni a mérföldkövek, kimenetek és eredmények alapján. Kedvezményezettje csak 
valamely közjogi intézmény lehet, a tervezett kimenetekről és eredményekről a tagálla-
moknak, valamint az Európai Bizottságnak közösen kell megállapodnia.

A közös cselekvési tervnek legalább 10 millió euró összegűnek kell lennie, vagy az 
érintett operatív program/programok allokációjának 20%-át kell elérnie, ha az kevesebb 
10 millió eurónál. lehetőség van kísérleti (pilot) projekt indítására is, ez esetben csak 5 
millió euró az alsó határ.

Közös cselekvési tervre vonatkozó javaslatot a tagállam, az irányító Hatóság vagy a 
közjogi intézmény nyújthat be az Európai Bizottsághoz. A cselekvési tervnek az alábbia-
kat kell tartalmaznia: a fejlesztési szükségletek és célkitűzések elemzése; a célkitűzések, 
kimenetek és eredmények kapcsolatának bemutatása (beavatkozási logika); a kapcso-
lódó indikátorok meghatározása; a jAP földrajzi hatálya és a célcsoportja; a végrehajtá-
si időszak; a horizontális elvek teljesülése; a terv végrehajtási rendelkezései; valamint a 
pénzügyi intézkedések.

Miután a tagállam benyújtotta a közös cselekvési tervre vonatkozó javaslatot, a bi-
zottságnak két hónapon belül lehet megfogalmaznia az észrevételeit. Amennyiben a 
tagállam megfelelően módosítja a javaslatot, a bizottságnak négy hónapon belül el kell 
azt fogadnia. A tagállamnak vagy az irányító Hatóságnak a közös cselekvési tervhez irá-
nyító bizottságot kell létrehoznia, amely nem egyezhet meg az operatív program Mo-
nitoring Bizottságával. Az irányító bizottság évente kétszer ülésezik, felülvizsgálja a kö-
zös cselekvési terv előrehaladását, valamint jóváhagyja annak esetleges módosítását. 
A megfelelően alátámasztott módosítási kérelmeket a bizottságnak kell benyújtani, aki 
azt három hónapon belül elbírálja.

A közös cselekvési tervek kifizetései egyösszegű kifizetésekben vagy egységárak 
alapján történnek, és nem vonatkozik rájuk az egyösszegű kifizetések 100 ezer eurós 
felső határa. A kifizetések mértéke a cselekvési terv teljesítményétől függ, az előre el-
fogadott módon. A műveletek végrehajtásainak költségeire vonatkozóan a kedvezmé-
nyezett a saját könyvelési módszereit alkalmazhatja, a költségek nem képezhetik az el-
lenőrző hatóság vagy a bizottság ellenőrzésének tárgyát. 
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Bár a támogatások tipikus formája a vissza nem térítendő támogatás, a források hatéko-
nyabb felhasználása érdekében az Európai Bizottság szélesítené a visszatérítendő, és így 
többször kihelyezhető támogatások (pénzügyi eszközök) körét. A pénzügyi eszközök tehát 
nem „ingyen pénzt” jelentenek a kedvezményezettnek, hanem más formában megvalósu-
ló, kedvezményes pénzügyi konstrukciót. A pénzügyi eszközök legnagyobb előnye az, hogy 
a források többször is felhasználhatók, ilyenkor a visszakerülő forrásokat az eredeti célnak 
megfelelően kell felhasználni. Ezzel multiplikátorhatás érhető el: a befektetett forrás több-
szöröse hasznosul tényleges beruházásként. Nagyprojektre, jövedelemtermelő projektekre, 
műveletek tartósságára azonban nem kell alkalmazni a pénzügyi eszközök szabályait.

A regionális gazdaságfejlesztés eszközrendszerének legváltozatosabb és leginkább terje-
dőben lévő csoportja a pénzügyi eszközöké. jellemző rájuk, hogy elsősorban kis- és közép-
vállalkozások fejlesztésére alkalmasak, többnyire visszaforgatják a támogatást (a kamattámo-
gatás kivételével), és bevonják a pénz- és tőkepiacok forrásait (egyes kedvezményeshitel-, 
illetve kockázatitőke-konstrukciók kivételével). 

 • Kedvezményes hitel vagy visszatérítendő támogatás: egyes vállalkozásoknak közvet-
lenül nyújtott, a beruházás arányában meghatározott mértékű, meghatározott rész-
letekben és meghatározott kedvezményes kamattal visszatérítendő támogatás. leg-
jellemzőbb formája a kamatmentes visszatérítendő támogatás. 

 • Mikrohitel: a bankrendszer által nem kiszolgált, kezdő vállalkozások által igénybe ve-
hető, kis összegű hitel. 

 • Hitelgarancia: a hitelt nyújtó bankok kockázatának megosztása az állammal, illetve 
más gazdasági szereplőkkel. 

 • Kamattámogatás: egyes vállalkozásoknak közvetlenül nyújtott, a hitel kamatterhe 
arányában meghatározott mértékű, vissza nem térítendő támogatás. 

 • Kockázati tőke (venture capital): tőzsdén kívüli vállalkozások tőkefinanszírozása a fej-
lődés korai szakaszában. A beruházó tőkét és vezetési ismereteket biztosít a finanszí-
rozott vállalkozás számára árfolyamnyereség reményében. 

A pénzügyi eszközök az alábbi formában jelenhetnek meg:
 • visszafizethető beruházásokat létrehozó műveletek, 
 • a visszafizethető beruházásokra nyújtott garanciák, illetve 
 • mindkettő. 

Az uniós szabályok lehetővé teszik, hogy az operatív programokból finanszírozható legyen 
olyan művelet tekintetében felmerülő költség is, amely az alábbiak támogatásához járul hozzá:

 • vállalkozások (főként KKV-k) számára kidolgozott pénzügyi konstrukciók, például koc-
kázatitőke-alapok, garanciaalapok és hitelalapok;

 • városfejlesztési alapok, vagyis a köz- és magánszféra-partnerségek, és egyéb, a fenn-
tartható városfejlesztésre vonatkozó integrált tervben foglalt projektekbe befektető 
alapok; 

 • alapok vagy egyéb ösztönzők, amelyek hitelt, garanciát biztosítanak energiahaté-
konyságra és megújuló energiák felhasználására.

4. SPEciáliS TáMoGATáSi FoRMáK

KRE_könyv_all.indd   122 14/12/15   10:58



123 |

A pénzügyi eszközök a 2007–2013-as időszakban csak a strukturális alapok, azaz az ERFA 
és ESzA forrásaiból táplálkozhattak, a Kohéziós Alapból nem. A 2014–2020-as időszakban 
ezzel szemben már minden ESB-alapból finanszírozható pénzügyi eszköz. 

A fenti pénzügyi eszközök a finanszírozás során a konstrukció kedvezményezettjeiként 
szerepelnek. A végső kedvezményezett alatt a vállalkozásokat, köz- és magánszféra-együtt-
működéseket, projekteket és bármely jogi vagy természetes személyt értjük, amely visszaté-
rítendő beruházást kap (nevezetesen tőkerészesedésen, hitelen, garanciákon és egyéb, ha-
sonló tranzakciókon keresztül végrehajtott visszafizetendő beruházási formák keretében, az 
adományok kivételével).

A fenti konstrukciók – a tagállam döntése szerint – megvalósíthatók holdingalapokon 
(azaz több alapba történő befektetés céljából létrehozott alapokon) keresztül is. Ekkor a for-
rásokat továbbosztó alapok, pénzügyi közvetítők egy holdingalaptól kapják a forrásaikat. 
ilyen esetben a tagállamok az alapkezelőt az alábbi módokon választhatják ki:

 • szerződéskötés közbeszerzéssel,
 • támogatás odaítélése adomány formájában,
 • szerződés odaítélése az Európai Beruházási Banknak vagy az Európai Beruházási Alapnak.

Az ilyen lebonyolítás az Európai Bizottság által kidolgozott mintaprogramja a jEREMiE, 
amelynek modelljét az alábbi ábra szemlélteti:

IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG 

KÖLCSÖN: GARANCIA, BERUHÁZÁS

KÖZREMŰKÖDŐI MEGÁLLAPODÁS
(FUNDING AGREEMENT)

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

KÖZREMŰKÖDŐ

KK KK KK

KÖZREMŰKÖDŐ

KK KK KK

KÖZREMŰKÖDŐ

KK KK KK

HOLDINGALAP
HOLDING FUND

=
VENTURE FINANCE HUNGARY PLC (VFH PLC)

+
HUNGARIAN STATE TREASURY ACCOUNT

EUFORRÁS 85%

NEMZETI TÁRSFINANSZÍROZÁS 85%
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Amikor az irányító Hatóságok vagy a holdingalapok pénzügyi konstrukciókat választa-
nak ki, a pénzügyi konstrukciók gazdáinak üzleti tervet vagy más, azzal azonos értékű doku-
mentumot kell benyújtaniuk. Az operatív programokból a pénzügyi konstrukciónak jutta-
tott hozzájárulások feltételeit finanszírozási szerződésben kell lefektetni, amelyet a pénzügyi 
konstrukció jogszerűen meghatalmazott képviselője és a tagállam/irányító Hatóság/holdin-
galap között kell megkötni. A finanszírozási szerződésnek, ahol szükséges, tekintetbe kell 
vennie a következőket:
a) a vállalkozásokat, elsősorban a KKV-kat (köztük mikrovállalkozásokat) támogató pénz-

ügyi konstrukciókat illetően az ilyen eszközök kereslete és kínálata közötti rés értéke-
lésének következtetéseit;

b) a városfejlesztési alapokat illetően az operatív programok keretében készült városfej-
lesztési tanulmányokat, értékeléseket és integrált városfejlesztési terveket;

c) az épületek – többek között a meglévő lakásállomány – energiahatékonyságára és 
megújulóenergia-felhasználására irányuló alapokat vagy más, ösztönző programo-
kat illetően a megfelelő uniós és nemzeti szabályozási keretet és nemzeti stratégiákat.

A finanszírozási szerződésben rendelkezni kell különösen a következőkről:
a) az operatív programból a holdingalapba irányuló hozzájárulások feltételeiről;
b) a pénzügyi konstrukciók számára az alkalmazandó szabályokkal összhangban meg-

hirdetett pályázati felhívásokról;
c) a pénzügyi konstrukciók holdingalap általi értékeléséről és kiválasztásáról;
d) a beruházási politika vagy a megcélzott városfejlesztési tervek, műveletek megállapí-

tásáról és monitoringjáról;
e) a holdingalap tagállamnak vagy irányító Hatóságoknak tett jelentéséről;
f ) a beruházások megvalósításának monitoringjáról;
g) az ellenőrzési követelményekről;
h) a holdingalap pénzügyi konstrukcióból való kilépésének politikájáról;
i) a holdingalap felszámolási rendelkezéseiről, beleértve a befektetésekből visszajut-

tatott vagy minden garancia kifizetése után megmaradt források újrafelhasználását, 
amelyek az operatív programból való hozzájárulásnak tulajdoníthatók.

A pénzügyi konstrukciókat, beleértve a holdingalapokat is, a társfinanszírozó partnerek/
részvényesek közötti megállapodás által szabályozott, független jogalanyként vagy egy 
pénzintézeten belüli külön pénzügyi egységként kell létrehozni. Az Európai Bizottság pénz-
ügyi konstrukciókban nem válhat társfinanszírozó partnerré/részvényessé.

Amennyiben a versenypályázatot követően nem válik szükségessé magasabb százalékarány 
megállapítása, az irányítási költségek éves átlagban nem léphetik túl a segítségnyújtás időtar-
tama alatt a következő értékeket az alkalmazandó szabályokkal összhangban:
a) az operatív programból holdingalapoknak juttatott tőke 2%-át, az operatív program-

ból vagy holdingalapból a garanciaalapoknak jutatott tőke 2%-át;

4. SPEciáliS TáMoGATáSi FoRMáK
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b) az operatív programból vagy a holdingalapból a pénzügyi konstrukciónak juttatott 
tőke 3%-át, a mikrovállalkozásoknak nyújtott mikrohiteleszközök kivételével minden 
egyéb esetben;

c) az operatív programból vagy a holdingalapból a mikrovállalkozásoknak nyújtott mik-
rohiteleszközöknek juttatott tőke 4%-át.

A részvényekből, kölcsönökből és más visszafizetendő befektetésekből, továbbá visszafi-
zetendő befektetések garanciáiból származó hozamokat – az irányítási költségek és a telje-
sítményösztönzők arányos részének levonásával – preferenciálisan fel lehet osztani a piac-
gazdasági befektető elve szerint működő befektetők között. E hozamokat a finanszírozási 
eszköz szabályaiban lefektetett díjazás mértékéig lehet felosztani, majd ezeket részarányo-
san fel kell osztani minden társfinanszírozó partner vagy részvényes között.

A vállalkozásokra irányuló pénzügyi konstrukciók csak olyan tevékenységekbe ruháznak 
be, amelyeket a pénzügyi konstrukciók irányítói gazdaságilag életképesnek ítélnek.

Amikor a strukturális alapok városfejlesztési alapokat finanszíroznak, ezek az alapok köz- és 
magánszféra-partnerségbe vagy egyéb, a fenntartható városfejlődés integrált tervében ta-
lálható projektbe ruháznak be. Ezek a köz- és magánszféra-partnerségek vagy egyéb projek-
tek nem szólhatnak olyan pénzügyi konstrukciók létrehozásáról és fejlesztéséről, mint példá-
ul a vállalkozásoknak szánt kockázatitőke-, hitel- és garanciaalapok. A városfejlesztési alapok 
hiteleken és garanciákon keresztül, illetve ezzel egyenértékű eszközökön és részvényeken 
keresztül ruháznak be. Ha a Strukturális Alapok városfejlesztési alapokat finanszíroznak, az 
érintett alapok nem finanszírozzák újra a felvásárlásokat vagy a már lezárt projektekben való 
részvételt.

A pénzügyi konstrukciók esetén az alapok, holdingalapok létrehozására, valamint az azok-
hoz történt hozzájárulásként kifizetett költségeket költségnyilatkozatba kell foglalni, és így 
ezeket – még a végső kedvezményezetthez történő kihelyezés előtt – a tagállam lehívhat-
ja, amivel javíthatja abszorpciós rátáját. Ugyanakkor az oP zárásakor csak azok a költségek 
elszámolhatók, amelyeket az alapok már kifizettek a kedvezményezetteknek, illetve a nekik 
nyújtott hitelek és garanciák. 

A 2014–2020-as időszakban új elemként jelenik meg, hogy a tagállamoknak a pénzügyi 
eszközökre kötelező ex-ante értékelést kell készíteni. Ebben – többek közt – azt is be kell bi-
zonyítani, hogy a bevezetni tervezett pénzügyi eszközök valós piaci kudarcot fognak or-
vosolni, tehát a piacon nem, vagy nem megfelelő mértékben jutnak hozzá forrásokhoz a 
kedvezményezettek. Az ex-ante értékelést a Monitoring Bizottságnak be kell mutatni, és ösz-
szefoglalóját nyilvánosságra kell hozni.

A 2014–2020-as időszakban megváltoznak a pénzügyi eszközök végrehajtási lehetősé-
gei is. Az alábbi opciókat választhatják az irányító Hatóságok ilyen eszközök létrehozására:

 – lehetősége van az irányító Hatóságoknak forrásokat európai uniós szinten létrehozott, és az 
Európai Bizottság által kezelt pénzügyi eszközökön keresztül felhasználni. ilyen esetben az ope-
ratív programok hozzájárulását el kell különíteni olyan régiókban és olyan célokra történő fel-
használásra, melyekre az operatív program vonatkozik. 
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 – Nemzeti, regionális, transznacionális vagy határon átnyúló pénzügyi eszközök létrehozására 
két mód van. Egyrészt lehetőség van a bizottság által előkészített „szabványosított” eszközök al-
kalmazására, másrészt lehet már meglévő vagy újonnan létrehozott, egy konkrét elérendő célt 
szolgáló eszközt használni.
 – olyan eszközök esetén pedig, melyek kizárólag kölcsönökből és garanciákból állnak, maguk az 
irányító Hatóságok is elvégezhetik a végrehajtási feladatokat.

Amennyiben a bizottság által kezelt uniós szintű pénzügyi eszközökhöz való hozzájáru-
lásra külön prioritástengely kerül létrehozásra egy operatív programon belül, ott a társfi-
nanszírozási arány kivételesen 100% is lehet. olyan esetekben pedig, amikor más típusú 
pénzügyi eszközön keresztül kerül megvalósításra egy prioritástengely, a társfinanszírozás 
mértéke 10 százalékponttal lesz magasabb, mint az egyébként érvényes mérték.

A 4/2011-es Rendelet a forráskezelő szervezet feladatait az alábbiak szerint határozza 
meg. A holdingalapot kezelő forráskezelő szervezet az operatív program keretében megva-
lósuló programok végrehajtása érdekében a finanszírozási keretből forrást hív le és helyez ki. 
Feladata a kis- és középvállalkozások finanszírozását célzó pénzügyi programok kidolgozása 
és lebonyolítása, így különösen:

 • a pénzügyi közvetítő kiválasztására irányuló felhívások elkészítése és azoknak az irá-
nyító Hatóság jóváhagyására történő előterjesztése;

 • a kiválasztott pénzügyi közvetítővel a pénzügyi eszközök kihelyezésére vonatkozó 
szerződések megkötése;

 • a rendelkezésére álló források felhasználásának ellenőrzése, nyilvántartása és az erről 
szóló beszámoló elkészítése az irányító Hatóság részére.

A 2014–2020-as időszakban a pénzügyi eszközök lebonyolításának központi eleme az 
1303/2013/EU Rendeletben meghatározott „alapok alapja”. Ez utóbbi olyan alap, amelyet 
azzal a céllal hoztak létre, hogy támogatást nyújtson a programból vagy programokból több 
pénzügyi eszköznek. Az alapok alapját végrehajtó szervezettel finanszírozási megállapodást 
szükséges kötni, ennek követelményeit a 272/2014-es Kormányrendelet 92–94. §-ai rögzí-
tik. A Kormányrendelet szerint továbbá a pénzügyi közvetítők kiválasztását az alapok alapját 
végrehajtó szervezet készíti el, mely szervezet a kiválasztási eljárás eredménye alapján előze-
tes döntési javaslatot tesz a pénzügyi közvetítők kiválasztására a döntéselőkészítő-testület 
számára. Az utóbbi ezt követően javaslatot tesz a kormánynak, amely dönt a pénzügyi köz-
vetítő kiválasztásáról.32 

 32 Ennek tagjai: az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter, az államháztartásért
  felelős miniszter és az irányító Hatóság vezetője.

4. SPEciáliS TáMoGATáSi FoRMáK
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4.3. techniKAi SeGítSéGnyúJtÁS

A Strukturális Alapok meghatározott részét mind az Európai Bizottság, mind a tagállamok a 
programvégrehajtás támogatására fordíthatják. 

A 2007–2013-as időszakban a tagállamok technikai segítségnyújtásként előkészítési, irá-
nyítási, monitoring, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységeket, valamint az ala-
pok végrehajtására irányuló igazgatási kapacitás megerősítését célzó tevékenységeket fi-
nanszírozhatnak az alábbi határokon belül:

 • A „konvergencia” és a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés alapján 
elosztott teljes összeg, valamint a technikai segítségnyújtással támogatott oP-k 4%-a;

 • Az „európai területi együttműködés” célkitűzés alapján elosztott teljes összeg, valamint 
a technikai segítségnyújtással támogatott oP-k 6%-a.
Ezekbe a mértékekbe a kedvezményezettek által, a projektjük megvalósítása részeként fi-

zetett, technikai segítségnyújtás típusú kiadások nem számítanak bele. 

 • Ezeket az intézkedéseket fő szabályként az egyes operatív programok keretében kell 
megvalósítani, azonban kiegészítő (azaz nem helyettesítő) jelleggel az ilyen intézke-
déseket részben egyedi operatív programok formájában is meg lehet valósítani. A 
magyar oP-k mindegyike tartalmaz TA-prioritást, emellett külön TA-oP a KA-finanszí-
rozású Végrehajtás operatív Program. A külön technikai segítségnyújtásra fordított 
oP összege nem lehet nagyobb, mint az összes többi operatív program alatt tech-
nikai segítségnyújtásra fordított teljes összeg. A horizontális, minden oP-t érintő té-
mák célszerű, hogy a TA-oP-ben, míg az egyes oP-khoz kapcsolódó feladatok cél-
szerű, hogy az oP TA tengelyében kapjanak helyet. Ha a TA-oP kiterjed a harmadik 
célkitűzésre, csak ERFA-finanszírozású lehet, mivel ESzA és KA ezt a célkitűzést nem 
támogathatja. Többcélú (i. és ii. célkitűzés) tematikus operatív program esetében, a 
program alá tartozó valamennyi célkitűzésnek külön technikai segítségnyújtási prio-
ritási tengelye, valamint célkitűzésenként külön pénzügyi irányítása kell, hogy legyen.

A technikai segítségnyújtás projektjeire a 4/2011-es Rendelet speciális szabályokat rendel. 
ilyen projektek esetén nem kell:

 • a technikai segítségnyújtás projektjeit az akciótervekben nevesíteni,
 • a fenntartásra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni,
 • a pályázati felhívásra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni,
 • szállítói finanszírozást tartalmazó kifizetési igényléssel együttesen időszakos vagy 
záró beszámolót benyújtani.
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A központi koordinációs szerv tervezési felhívásban tájékoztatja a lehetséges kedvezmé-
nyezetteket a támogatás igénylésének feltételeiről. A tervezési felhívásban a központi ko-
ordinációs szerv biztosítéknyújtási kötelezettséget írhat elő, ennek hiányában a kedvezmé-
nyezett biztosítékot nem köteles nyújtani. Ha a támogatás kedvezményezettje a központi 
koordinációs szerv, a támogatási jogviszony a támogatási döntés meghozatalával jön létre. 
ilyen esetben a támogatóként eljáró szervezeti egységet vagy személyt a kedvezményezett-
ként eljáró szervezeti egység vezetője a támogatói tevékenység végzése során nem utasít-
hatja. Ha a projekt végrehajtása kedvezményezettként a támogatóként eljáró szervezeti egy-
ség feladata, a támogatói és kedvezményezetti tevékenység végzését a szervezeti egységen 
belül személyében el kell különíteni.

Technikai segítségnyújtási forrás nemcsak a tagállamok, hanem az Európai Bizottság szá-
mára is rendelkezésre áll. Éves elosztásuk legfeljebb 0,25%-áig az alapokból finanszírozhat 
az általános rendeletben kapott feladatai végrehajtásához előkészítő, monitoring, igazgatá-
si és technikai segítségnyújtási, értékelési, ellenőrzési és vizsgálati intézkedéseket, különö-
sen az alábbiakat:

 • projekt-előkészítés és értékelés támogatása;
 • jelentések (pl. kohéziós jelentés) alátámasztó dokumentumai;
 • tájékoztatás, partnerség, disszemináció, hálózatépítés;
 • informatikai rendszerek.
Példaként, az Európai Bizottság 2012-es TA-költségvetése az alábbi elemekből tevődött össze: 

 • fordítás: 103 000 euró;
 • képzés: 75 000 euró;
 • egyéb technikai segítségnyújtás: 41 900 000 euró;
 • tanulmány: 7 811 000 euró;
 • személyi költségek: 4 408 800 euró;
 • látogatások: 900 000 euró;
 • találkozók és konferenciák: 4 093 200 euró;
 • iT: 9 600 000 euró;
 • értékelés: 1 350 000 euró;
 • kommunikáció és tájékoztatás: 8 550 000 euró;
 • ellenőrzés: 1 400 000 euró.

A 2014–2020-as időszakban változás, hogy a technikai segítségnyújtás tagállami allokáci-
ója alapesetben minden célkitűzés és alap esetén a teljes tagállami allokáció 4%-a. Ettől csak 
abban az esetben van eltérés, ha a beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésre cél-
kitűzésre a tagállam számára előirányzott teljes összeg nem haladja meg az 1 milliárd eurót. 
ilyen esetben a technikai segítségnyújtásra fordított összeg a teljes összeg 6%-áig vagy 50 
millió euróig emelkedhet, amelyik összeg az alacsonyabb.

A 2014–2020-as időszakban a Bizottság technikai segítségnyújtásra fordítható kerete – 
összefüggésben megnövekedett értékelési feladataival – az éves allokáció 0,35%-ára nő.

4. SPEciáliS TáMoGATáSi FoRMáK
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| A feJeZet ÁtteKintéSe

Társfinanszírozás
Az Európai Bizottságnak a program elfogadásáról szóló határozata rögzíti a támogatás 

társfinanszírozási arányát és maximális összegét az alapspecifikus szabályoknak megfelelően. 
Ez az arány fő szabály szerint 15% a 2014–2020-as időszakban is.

Jövedelemtermelő projektek
Az uniós források nem finanszírozhatják a kedvezményezett profitját (indokolatlan előnyt nem 

indukálhatnak). Ebből következően minden olyan projekt támogatásánál, amelyik megvalósítá-
sa után bevételt termel, meg kell vizsgálni, hogy keletkezik-e profit, és azzal csökkenteni kell a tá-
mogatható összeget. A bevételt nem termelő projekteknél ez a kategória nem releváns.

Elszámolható költségek
Az elszámolhatóság kérdése azt jelenti, hogy egy költségelem finanszírozható-e az uniós ala-

pokból vagy sem, azaz megtéríti-e a támogató a kedvezményezettnek, illetve az Európai Bizott-
ság a tagállamnak. A részletes elszámolhatósági szabályokat nemzeti szinten kell megalkotni. Az 
EU általános rendelete csupán néhány főbb nem elszámolható költségelemet rögzít (pl. vissza-
igényelhető ÁFA, bírságok, perköltségek). Az alapspecifikus rendeletek ezeket némileg kiegészítik, 
de a részleteket a tagállamok határozzák meg. 

Egyszerűsített elszámolás
A költségeket fő szabály szerint számlákkal megegyező bizonyító erejű bizonylatokkal igazol-

ják, ez alól kivételt jelentenek az egyszerűsített elszámolási lehetőségek. A 2014–2020-as időszak-
ban már az általános rendelet is bevezeti az alábbi három elszámolási formát:

 • átalányalapú egységköltség; 
 • egyösszegű átalány, amennyiben a közpénzből való hozzájárulás nem haladja meg a 
100 ezer eurót; 

 • százalékban meghatározott átalányalapú finanszírozás alkalmazása egy vagy több 
meghatározott költségkategóriára.

 • Ezeket az elszámolási formákat az alapspecifikus rendeletek részletezik. 

Fenntartási kötelezettség
Annak érdekében, hogy a támogatások fenntarthatósága és eredményessége biztosított le-

gyen, azok eredményeit meghatározott ideig fenn kell tartani. A fenntartási időszak kezdete a 
projekt befejezésének dátuma. A projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a projektbe tartozó te-
vékenységeket ténylegesen elvégezték, a kedvezményezettek valamennyi költséget kifizettek és a 
projekthez nyújtott támogatás teljes egészében kifizetésre került. A fenntartási idő fő szabály sze-
rint öt év. Amennyiben a tagállam úgy dönt, KKV-k beruházásai esetében a fenntartási időszak 
időtartama három év lehet.

5. Az AlAPoK HozzájáRUláSáNAK SzABályAi
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Az alábbi szabályok az alapokból az operatív programok keretében történő hozzájárulás 
mértékét és legfontosabb szabályait határozzák meg, amelyek a kedvezményezettekre néz-
ve is fontos kötelezettségeket állapítanak meg.

A támogatások felhasználása a tagállamok feladata, az általános rendelet a felhasználás te-
rülete vonatkozásában mindössze néhány támpontot ad arra nézve, hogy milyen területe-
ken indokolt magasabb vagy alacsonyabb társfinanszírozási arányt meghatározni (hozzájá-
rulási arányok modulációja):

 • egyedi problémák súlya (gazdasági, szociális, területi problémák);
 • egyes prioritási tengelyek jelentősége az uniós, nemzeti, regionális prioritások vonatko-
zásában;

 • környezetvédelem a megelőzés és a „szennyező fizet”-elv alapján;
 • magánfinanszírozás mozgósítása az adott területen;
 • földrajzi hátrányok a ii. célkitűzés területén (szigetek, hegyvidékek, ritkán lakott térsé-
gek, 2004-ig az EU külső határát alkotó területek).

5.1. tÁrSfinAnSZíroZÁSi ArÁny

A társfinanszírozás elve szerint minden tagállamnak minden egyes EU-tól kapott támo-
gatáshoz meghatározott arányban hozzá kell tennie a maga részét, hogy ne csak a tá-
mogatás hasznát élvezze, hanem az adott fejlesztésért való felelősségben is osztozzon, 
magáénak érezze azt. 

A tagállam dönthet, hogy az alapokból származó hozzájárulást
 • az összes elszámolható költségre (köz- és magánkiadások együttesen) vagy
 • az elszámolható közkiadások összegére 

hivatkozva kívánja kiszámítani. Magyarország az utóbbi mellett döntött, azaz a magánki-
adások azon része, amely elszámolható költséget képez, nem számít bele a nemzeti társfi-
nanszírozásba (a nem elszámolható rész pedig semmiképpen nem számíthatna bele). így 
nálunk a nemzeti társfinanszírozás a közkedvezményezettek (állam, önkormányzatok) kiadá-
sait foglalja magában. A 85%-ot az EU tehát az összes közkiadáshoz adja hozzá, és nem az 
összes (köz- és magán)kiadáshoz.

A „konvergencia”, valamint a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés kere-
tében a tagállam által teljesítendő hozzájárulás aránya 2007–2013 között legalább 15%, te-
hát az uniós társfinanszírozás aránya minden program esetén legfeljebb 85% lehet. Magyar-
ország jellemzően kihasználja ezt a maximumot, de elvileg lehetséges magasabb arányú 
nemzeti hozzájárulás vállalása is. Az alapok által nyújtott támogatásokhoz szükséges hazai 
társfinanszírozást hazánkban alapvetően a központi költségvetés biztosítja. 

A rendeletben meghatározott felső határ (85%) prioritásszinten nem kötelező, de oP-szin-
ten be kell tartani (pl. lehet 100%-os uniós társfinanszírozású prioritás, ha a többi prio-
ritás ezt kompenzálja). A társfinanszírozási rátának alaponként is teljesülnie kell. Tehát 
azon oP-k esetében, amelyben egyes prioritásokat az ERFA, másokat a KA finanszíro-
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zott, e korlátok már megkötik a tagállam kezét prioritásszinten is, ha valamelyik alap 
csak egyetlen prioritást finanszíroz. A társfinanszírozási aránynak minimuma is van: ez 
prioritásonként az elszámolható közkiadás 20%-a. 

A fenti korlátok mellett a tagállam döntheti el, hogy melyik prioritásának mekkora lesz a 
társfinanszírozási aránya, ugyanakkor mivel ez az arányszám az oP dokumentumában rög-
zítésre kerül és a dokumentumot csak az Európai Bizottsággal egyeztetetten lehet módosí-
tani, ezért az oP-ban prioritásonként megállapított arányhoz tartania kell magát a tagállam-
nak, és új arányt csak egy oP módosítás után alkalmazhat.

Az olyan, az „európai területi együttműködés” célkitűzés keretében megvalósítandó 
oP-k tekintetében a minimális nemzeti társfinanszírozás aránya magasabb, fő szabály 
szerint 25% (ám, ha az egyik résztvevő az EU-átlag 85%-a alatti tagállam, szintén 15%-os 
nemzeti társfinanszírozás érvényesül). 

A pénzügyi támogatási programban részt vevő tagállamok 10%-kal növelhetik a 
társfinanszírozás arányát kifizetési kérelmeikben (top-up mechanizmus). Ezt a lehetősé-
get az időközi és végsőegyenleg-kifizetés keretében mutatjuk be.

Figyelembe kell venni továbbá, hogy 
 • egy művelet egy alapból egyidejűleg csak egy operatív program keretében része-
sülhet támogatásban;

 • a művelet támogatása nem lehet magasabb, mint a műveletre allokált teljes közkiadás;
 • az alapok által társfinanszírozott kiadás más uniós pénzügyi eszközből nem kap-
hat támogatást.

A 2014–2020-as időszakban a társfinanszírozásra vonatkozó szabályok lényegében 
változatlanok. Az alapspecifikus rendeletek rögzítik a támogatás társfinanszírozási ará-
nyát és maximális összegét.

5.2. JÖvedelemtermelő ProJeKteK 

Az uniós források nem finanszírozhatják a kedvezményezett profitját (indokolatlan előnyt 
nem indukálhatnak). Ebből következően minden olyan projekt támogatásánál, amelyik 
megvalósítása után bevételt termel, meg kell vizsgálni, hogy keletkezik-e profit, és azzal 
csökkenteni kell a támogatható összeget. A bevételt nem termelő projektek (pl. útdíj nélkü-
li utak) nem minősülnek jövedelemtermelő projektnek. 

jövedelemtermelő projektnek minősülnek mindazok, az ERFA vagy a Kohéziós Alap 
által társfinanszírozott műveletek, amelyeknek összköltsége meghaladja az 1 millió eu-
rót, feltéve, ha

 • olyan infrastrukturális beruházást tartalmaznak, amelynek igénybevétele közvetlenül a fel-
használókat terhelő díjakkal jár (pl. autópálya-építés); vagy

 • föld, épületek értékesítését, bérbeadását magában foglaló művelet (pl. ipari park); vagy 
 • bármely más, ellenszolgáltatás fejében történő szolgáltatásnyújtást tartalmazó művelet 
(pl. szennyvíz-, hulladékgazdálkodás).
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Az értékhatár alatti projektekkel szemben a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás el-
vének betartása az elvárás. Például az olyan eseti jövedelmeket, mint az építési területen ta-
lált anyagok (útépítésnél kövek) eladásából származó bevételt a nemzeti szabályok szerint 
nem projektjövedelemként kell figyelembe venni, hanem olyan jövedelmekként, amelyek 
csökkentik a beruházási költségeket. Ezt az Európai Bizottság ellenőrei számon kérik.

A jövedelemtermelő projektek EU-támogatásának kiszámítási módja a „finanszírozási-rés” 
(funding gap) módszer, melynek lényege a projekt beruházási költségei azon részének meg-
határozása, amely nem finanszírozható kizárólag a projekt által. A finanszírozási rés a projekt 
beruházási költségeinek jelenértéke és a nettó jövedelem közötti különbözet. 

Kiszámításához figyelembe kell venni az alábbiakat:
1. A projekt az önmagában vett jövedelemtermelő képessége, azaz nyereségessége (a 

projektnek az a képessége, hogy a befektetettekhez viszonyított további pénzügyi 
erőforrásokat hozzon létre) nem határozható meg egységesen szektorokra vagy tag-
államokra nézve, de homogén tényezők (bevételnél: díjak, felhasználók száma; költ-
ségnél: egységár, mennyiség) esetén meghatározható a rendesen elvárt nyereséges-
ség. Ezt az irányító Hatóságoknak ismerniük kell, segítséget a nemzeti hatóságoktól 
(pl. kincstár) kaphatnak.

Az alábbi táblázat néhány szektor nyereségességét mutatja:
Finanszírozási 
rendszer –
elvárt 
jövedelmezőség

Főként kölcsönök 
(+ kis összegű támogatások)

Kölcsönök + támogatások Támogatások

Közepes – magas

- Repülőterek
- Energia
- Idegenforgalom
- Távközlés/IT
- Ipari ingatlanok és ipari parkok
- Termelő beruházások

Közepes
- Szilárd hulladék
- Kikötők

Közepes – alacsony

- Fizetés ellenében használható utak
- Tömegközlekedés
-  Vízellátás és szennyvízkezelő léte-

sítmények

Alacsony

- Vasutak
- Egészségügy
- Oktatás
-  Kutatás, innováció- és technológiaátadás

Nincsen
- Ingyenesen használható utak
- Árvízmegelőzés
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2. A beruházási költségek (a megvalósításhoz szükséges pénzügyi források, amelyek vál-
tozhatnak a megvalósítás során).

3. A bevételek (cash-in flow-k):
 • jövedelmek, azaz a projekt által biztosított árukért és/vagy szolgáltatásokért a fel-
használók által közvetlenül fizetett cash-flow-k (pl. autópályadíj, vonatjegy, ipa-
ri park bérleti díja). Minden ilyet tartalmazó projekt jövedelemtermelő projektnek 
számít, ha nettó jövedelme pozitív.

 • Egyéb cash-flow-k, magán és állami hozzájárulások és/vagy olyan pénzügyi bevé-
telek, amelyek nem a felhasználók által közvetlenül viselt tarifákból, díjakból, bér-
leti díjakból vagy egyéb díjakból származnak (pl. állami üzemeltetési hozzájárulás 
vasútnál, magántőke hozzájárulás, adomány). Ezeket azonban nem kell figyelembe 
venni a finanszírozási rés meghatározásánál.

A jövedelemtermelő projektekre fordítható elszámolható költség nem haladhatja meg 
a beruházásból (egy adott referencia-időszak során) származó nettó bevétel jelenértékével 
csökkentett, jelenértéken számított beruházási költséget (azaz a finanszírozási rést) az aláb-
biak tekintetében:

 • infrastrukturális beruházások; 
 • egyéb projektek, amelyeknél a bevételek előzetes objektív becslése lehetséges.

A nettó jövedelem csökkenti a finanszírozási rést, ez a rész piaci hitelekkel is finanszírozha-
tó, és csak az ezen felül fennmaradó finanszírozatlan, nem megtérülő részt lehet támogatni 
a túlfinanszírozás elkerülése érdekében. A visszatérítendő áFA esetén (mivel az a visszatérí-
tés miatt nem költség) az áFA nélküli összegeket kell feltüntetni a költségeknél. A marad-
vány-értéket csak akkor kell figyelembe venni a projekt jövedelemtermelő voltának meg-
állapításakor, ha a projekt jövedelmet termel (ha nincs útdíj, nem lesz jövedelemtermelő 
amiatt, mert a referencia-időszak végén maradványértéke van). A projekt által generált mű-
ködési költségmegtakarításokat figyelembe kell venni a finanszírozási rés megállapításakor, 
kivéve, ha a megtakarítás hatására a működési támogatások csökkennek. 

Amikor a beruházás teljes költsége nem társfinanszírozható, a nettó jövedelmet a beru-
házási költségek elszámolható és el nem számolható részeinek arányában kell felosztani. 
Például, ha a diszkontált beruházási költségnek csak 80%-a elszámolható, a diszkontált net-
tó jövedelem 20%-át nem kell figyelembe venni a finanszírozási résben. Ez azt jelenti, hogy 
mind a diszkontált nettó jövedelmet, mind pedig a beruházási költségeket meg kell szoroz-
ni 80%-kal.

A számítás során az irányító Hatóság az alábbiakat veszi figyelembe:
 • Az érintett beruházási kategóriának megfelelő referencia-időszakot (ld. a nagyprojektekről 
szóló részben).

 • A projekt kategóriáját.
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 • Az érintett beruházási kategória esetében rendesen elvárható nyereségességet (ld. fent). 
 • A „szennyező fizet”-elv alkalmazását (EUMSz 391. cikk: a szennyezés okozta külső költségeket 
a szennyezőnek kell megfizetnie).

 • Szükség esetén az érintett tagállam viszonylagos prosperitásához kapcsolódó méltányossá-
gi megfontolásokat. A megfizethetőség a projekt pénzügyi fenntarthatóságának egyik kul-
csa. Egyik lehetséges megoldás a díjak átlagjövedelem- vagy egy alacsonyabb csoportjöve-
delem-százalékában történő kifejezése a kiszolgált terület jelenlegi jövedelemelosztásának 
függvényében. A méltányosság növeli a finanszírozási rést és a támogatás mértékét, de ez 
összhangban van a kohéziós politikával.

Amennyiben objektíve nem lehetséges előzetesen megbecsülni a jövedelmet (pl. K+F-pro-
jektek), vagyis a finanszírozási rés módszere nem alkalmazható, a művelet megvalósulásától 
számított öt éven belül keletkezett nettó jövedelmet le kell vonni az Európai Bizottságnak be-
jelentett kiadásokból, legkésőbb az oP zárásakor. 

A jövedelem monitoringjának referencia-időszaka a 2007–2013-as időszakban tehát 
2017. március végéig, az oP-k zárásáig tart. Amennyiben megállapítják, hogy egy mű-
velet olyan nettó jövedelmet keletkeztetett, amelyet korábban nem vettek figyelem-
be, ezt a nettó jövedelmet az igazoló Hatóság legkésőbb a programzáráskor levonja (pl. 
nem útdíjas út, amelyre később útdíjat vetettek ki, terület és szolgáltatások bérbeadásá-
ra került sor, változás következett be a díjpolitikában). A végsőegyenleg-kifizetési kérel-
met ennek megfelelően kell korrigálni. 

A fenti szabályokat az állami támogatásra vonatkozó szabályok hatálya alá tartozó projek-
tekre nem kell alkalmazni. Az Európai Bizottság a fenti szabályok megfelelő nyomon követé-
se érdekében az irányító Hatóságoknak javasolja, hogy amint lehetséges, hatékony monitor-
ingrendszert hozzanak létre a jövedelemtermelő projektek számára, amely 

 • azonosítja az értékhatár (1 millió euró) fölötti vagy fölé kerülő projekteket;
 • segít megelőzni a projektek túlfinanszírozását; 
 • hozzájárul az erőforrások leghatékonyabb szétosztásához;
 • lehetővé teszi az elszámolási időszak végén az állami finanszírozás újraelosztását 
olyan projektekből, amelyeknek a költségét és jövedelmét kezdetben nem jól be-
csülték meg az oP-n belüli egyéb műveletekhez képest.

A 2014–2020-as időszakban a fentiekhez képest annyi változás történt a jövedelemterme-
lő projektekkel kapcsolatos szabályokban, hogy a potenciális nettó bevételt két módszerrel 
lehet meghatározni: 

 • a nettó bevétel százalékában, átalány formájában meghatározott százalékos ará-
nyának alkalmazása;

 • diszkontált nettó bevétel kiszámítása a művelethez kapcsolódó ágazatnak vagy 
alágazatnak megfelelő referencia-időszakot, az érintett beruházási kategória ese-
tében rendesen elvárható nyereségességet, a „szennyező fizet”-elv alkalmazását, és 
szükség esetén az érintett tag-állam vagy régió viszonylagos fellendüléséhez kap-
csolódó méltányossági megfontolásokat figyelembe véve.
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5.3. elSZÁmolhAtó KÖltSéGeK 

Az elszámolhatóság kérdése azt jelenti, hogy egy költségelem finanszírozható-e az alapok-
ból vagy sem, azaz megtéríti-e a támogató a kedvezményezettnek, illetve az Európai Bi-
zottság a tagállamnak. A tagállamok érvényesítik a számukra irányadó elszámolhatósági 
szabályokat kedvezményezetteikkel szemben is, hiszen ha az uniós szabályok szerint nem el-
számolható költséget fizetnek ki számukra, azt később nem tudják elszámolni a bizottsággal. 

A költségek elszámolhatóságára vonatkozó szabályokat a 2007–2013-as időszakban nem-
zeti szinten kell megállapítani, tekintettel bizonyos uniós szabályokra (korábban az elszá-
molhatóság területét uniós szabályok rendezték). Magyarország is megalkotta nemzeti el-
számolhatósági útmutatóját, amely minden oP keretében a bejelentett költségek egészére 
vonatkozik. A pályázati felhívások részletes, konstrukcióspecifikus elszámolhatósági előírásai 
szűkíthetik a nemzeti szintű szabályozást, de nem mondhatnak annak ellent. 

Az elszámolhatóság dimenziói:
 • földrajzi elhelyezkedés (oP szerinti földrajzi terület), 
 • beavatkozás területe,
 • költségkategóriák,
 • idő,
 • költség felmerülésének szintje (fizetési lánc).

csak a megfelelő időben, megfelelő helyen, megfelelő célból felmerült költségek elszá-
molhatók. A műveletek a jogosultság kezdőnapját megelőzően nem fejeződhetnek be. A 
konkrét projektekre vonatkozó elszámolhatósági időszakot az akcióterv, illetve pályázati fel-
hívás határozza meg a fenti intervallum szűkítésével. Ha oP módosítása keretében a prog-
ram költségvetésének növelésére kerül sor, és ezzel új kiadási kategória jelenik meg, az ilyen 
kategóriába tartozó kiadás az oP felülvizsgálatára irányuló kérelemnek az Európai Bizottság-
hoz való benyújtásának napjától elszámolható. Az oP módosítása esetén tehát csak abban 
az esetben keletkezik új jogosultsági dátum, amennyiben a kiadások egy új kategóriáját ve-
zetik be, azaz olyan tevékenység kerül be a programba, amely eredetileg nem szerepelt az 
indikatív kategórialistában.

Az elszámolhatóság földrajzi dimenziója az oP megvalósulási helye. 

A tényleges kifizetettség fő szabályától eltérve
 • a természetbeni hozzájárulások, 
 • az értékcsökkenés és 
 • az általános költségek 

a kedvezményezettek számára a műveletek végrehajtásával kapcsolatban felmerült 
költségeknek tekinthetők, ha a nemzeti szabályok előírják, és a költségeket számlával 
megegyező bizonyító erejű bizonylatokkal igazolják. Szintén a pénzügyi konstrukciók 
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keretében alapok vagy holdingalapok létrehozására, támogatására rendelkezésre bo-
csátott természetbeni hozzájárulások. Természetbeni hozzájárulások esetén az alapok-
ból származó társfinanszírozás nem haladja meg a teljes elszámolható költségnek az 
említett hozzájárulások nélküli értékét.

A kiadás csak akkor jogosult az alapokból származó hozzájárulásra, ha azt az érintett oP irá-
nyító Hatósága által, illetve annak felelősségére és a Monitoring Bizottság által rögzített krité-
riumoknak megfelelően megítélt műveletekre fordították, azaz ténylegesen felmerült és kifi-
zették. Emiatt a visszamenőleges finanszírozás kockázatos, hiszen egy már befejezett művelet 
támogatásra történő kiválasztása esetén nem garantálható a kiválasztási kritériumoknak való 
megfelelés. A nemzeti útmutatóban előírt további feltétel, hogy a költség a támogathatónak 
ítélt projekt tevékenységeinek megvalósításával közvetlen összefüggésben merült fel.

A 2014–2020-as időszakra nézve az általános rendelet rögzíti a nem elszámolható 
költségek körét: 

 • Hitelkamat, kivéve a kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás formájában nyújtott visz-
sza nem térítendő támogatás vonatkozásában.

 • Beépített és be nem épített föld vásárlása esetén az érintett művelet teljes elszámolható 
kiadásának 10%-át meghaladó érték. A parlagon heverő területek és olyan, korábban ipa-
ri hasznosítású területek esetében, amelyeken épületek találhatók, ezt a korlátozást 15%-ra 
kell emelni. Kivételes és kellően indokolt esetekben a környezetmegőrzést szolgáló művele-
tek tekintetében ez a korlátozás az említett százalékarányoknál magasabb is lehet.

 • áFA, kivéve, ha az áFA-ra vonatkozó nemzeti jogszabályok alapján nem levonható.
Bizonyos nem elszámolható költségeket az alapokról szóló rendeletek tételesen felsorol-

nak. Ezek a 2014–2020-as időszakban a következők:

ESzA 
- Az 1303/2013/EU Rendelet 69. cikkének (3) bekezdésében említett kiadások.

- Az infrastrukturális javak, ingatlan és föld vásárlása. 

ERFA

- Atomerőművek leállítása és építése.

-  A 2003/87/EK irányelv I. mellékletében felsorolt tevékenységekből eredő üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését 
elősegítő beruházások.

- Dohány és dohánytermékek gyártása, feldolgozása és forgalomba hozatala.

- Az uniós állami támogatási szabályok szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozások támogatása.

-  Repülőtéri infrastrukturális beruházások a környezetvédelemhez kapcsolódók kivételével, vagy kivéve akkor, ha ezeket a negatív 
környezeti hatás mérsékléséhez vagy csökkentéséhez szükséges beruházások kísérik.
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KA

- Atomerőművek leállítása és építése.

-  A 2003/87/EK irányelv I. mellékletében felsorolt tevékenységekből eredő üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését 
elősegítő beruházások.

-  A lakóingatlanokba történő beruházás, kivéve az energiahatékonyság vagy a megújuló energiák felhasználásának támogatása.

- Dohány és dohánytermékek gyártása, feldolgozása és forgalomba hozatala.

- Az uniós állami támogatási szabályok szerint nehézségekkel küzdő vállalkozások támogatása.

-  Repülőtéri infrastrukturális beruházások a környezetvédelemhez kapcsolódók kivételével, vagy kivéve akkor, ha ezeket a negatív 
környezeti hatás mérsékléséhez vagy csökkentéséhez szükséges beruházások kísérik.

Ezek a költségek részét képezhetik a támogatott beruházásnak, de mivel nem elszámolha-
tók, a kedvezményezettnek saját magának kell finanszíroznia.

Mindezeken felül a magyar elszámolhatósági útmutató szerint csak az a költség elszámol-
ható, amely a támogatott projekt tevékenységeinek megvalósításával összefüggésben me-
rült fel, azaz a (még) nem támogatott (nem nyertes) projekt költségeit nem lehet elszámolni. 
Fontos, hogy a tevékenységekkel való összefüggésnek közvetlennek kell lennie, a projekt-
hez csak áttételesen, közvetve kapcsolódó, a projekt szempontjából nélkülözhető, a pro-
jektköltségvetésben nem tervezett költség szintén nem elszámolható. Költségnek minősül 
minden olyan tétel, ami a pályázat költségvetésében és a kedvezményezett elszámolásában 
megjelenik. A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szoká-
sos piaci árakat. Kettős finanszírozás nem valósulhat meg. 

A 2007–2013-as időszakra vonatkozó elszámolhatósági útmutató tartalmazta az egyes 
költségkategóriák (pl. eszközbeszerzés, ingatlan, saját teljesítés, szolgáltatásvásárlás, pro-
jekt-előkészítés költségei, személyi jellegű költségek) szabályait. lehetővé teszi a támogatá-
si szerződésben rögzített elszámolható költségek legfeljebb 10%-a erejéig az előre nem ter-
vezett költségek fedezésére tartalék tervezését, amely azonban szintén csak elszámolható 
költségek fedezésére használható fel a közreműködő szervezet engedélyével. A projektme-
nedzsment költségeinek felső határa a projektköltségvetés 12%-a.

A következő programozási időszak eljárásrendjét a 272/2014-es Kormányrendelet V. szá-
mú melléklete tartalmazza. Eszerint a projekt megvalósítása során felmerülő, előre nem ter-
vezett, és a kedvezményezett, valamint a vele szerződő vállalkozó által előre nem látható – a 
szerződéskötés alapjául szolgáló dokumentációban nem szereplő – tevékenység (pl. pót-
munka) költségek támogathatók, ha azok elengedhetetlenek a projekt célkitűzéseinek meg-
valósításához és megfelelnek az elszámolhatóság feltételeinek. 

Az elszámolhatóság kapcsán említeni kell néhány speciális területet, amelyek sa-
játosságaik miatt különleges szabályozást igényelnek. ilyenek a lakhatóság körébe 
tartozó beruházások (housing). Az előző programozási időszakban az ERFA-rendelet 
korlátozottan tette lehetővé meglévő lakóépületek energiahatékonysági és megúju-
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lóenergia-felhasználási célú fejlesztéseinek elszámolhatóságát valamennyi tagállam 
számára, erre a teljes tagállami ERFA-allokáció legfeljebb 4%-áig volt lehetőség. A sza-
bály a meglévő lakásállományra vonatkozott, tehát lakóépület vásárlására nem ter-
jedt ki. A részletes szabályokat az építőiparban megvalósuló, és lakóépületeket érintő 
energiahatékonysági és megújuló energiára vonatkozó beavatkozások elszámolható-
ságáról szóló bizottsági útmutató tartalmazta (cocoF 08/0034). A Kohéziós Alap for-
rásaiból lakóépületekkel, lakásberuházással, lakhatással kapcsolatos kiadás egyáltalán 
nem volt finanszírozható.

Az ERFA emellett – a tagállami allokáció 2%-áig – támogatta a marginalizált közössége-
ket segítő lakásberuházási intézkedések kiadásait is az alábbi feltételek teljesülése esetén:

 • a lakásberuházás egy integrált megközelítés része, és a marginalizált közösségeket se-
gítő lakásberuházások támogatása együtt jár más típusú beavatkozásokkal, többek kö-
zött az oktatás, az egészségügy, a társadalmi összetartozás és a foglalkoztatás terén;

 • a lakásberuházás földrajzi elhelyezkedése biztosítja ezeknek a közösségeknek a többsé-
gi társadalomba történő térbeli integrációját, és nem járul hozzá a szegregációhoz, az 
elszigetelődéshez és a kirekesztéshez.

A rendelkezés célja az volt, hogy lehetővé tegye, hogy a tagállamok megfelelő módon 
nyújthassanak támogatást a mélyszegénységben élő, marginalizált (elsősorban roma) cso-
portoknak. Ennek keretében többcsaládos lakóházak közös használatú helyiségeinek felújí-
tása, valamint köztulajdonú (nonprofit tulajdonú) lakóházak (szociális bérlakások) felújítása, 
épületek pótlása volt támogatható. Az érintett területek meghatározásakor a tagállamnak fi-
gyelembe kellett vennie az alábbi kritériumok legalább egyikét:

 • nagy fokú szegénység és kirekesztettség;
 • nagy fokú, hosszú távú munkanélküliség;
 • bizonytalan demográfiai tendenciák;
 • alacsony iskolázottsági szint, jelentős készségbeli hiányosságok és az iskolaelhagyás jelentős aránya;
 • nagy fokú bűnözés;
 • kifejezetten leromlott környezet;
 • alacsony szintű gazdasági aktivitás;
 • bevándorlók, etnikai és kisebbségi csoportok vagy menekültek nagy száma;
 • viszonylag alacsony komfortfokozatú lakások;
 • alacsony szintű energiateljesítmény az épületekben.

A 2014–2020-as időszak ERFA-ból finanszírozott beavatkozásainak beruházási prioritásai kö-
zött szerepelnek a lakóépületekkel kapcsolatos beruházások az 1301/2013/EU Rendelet szerint: 

 • az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatására vonatkozó te-
matikus célkitűzés esetében támogatható az „energiahatékonyság, az intelligens energia-
használat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása a közcélú infrastruk-
túrákban, beleértve a középületeket és a lakóépületeket is” beruházási prioritás ;
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 • a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység és mindenfajta diszkrimináció elleni 
küzdelem tematikus célkitűzése esetében szerepel „a városi és vidéki területeken élő, rá-
szoruló közösségek fizikai rehabilitációjának, valamint gazdasági és társadalmi fellen-
dülésének támogatása” beruházási prioritás.

A Kohéziós Alapra vonatkozó, 1300/2013/EU Rendelet szerint továbbra sem lehetséges 
lakhatási beruházásokat támogatni, kivéve, ha az intézkedés az energiahatékonyság javítá-
sára vagy a megújuló energia használatának növelésére irányul.

Egy adott projekt költségvetésének összetétele a fentiek alapján a következőképpen 
szemléltethető: 

5.4. eGySZerűSített elSZÁmolÁS

A költségek összegét fő szabály szerint számlákkal megegyező bizonyító erejű bizony-
latokkal igazolják, ez alól kivételt jelentenek az egyszerűsített elszámolási lehetőségek. 

A 2007–2013-as időszakra vonatkozóan ezeket az ERFA és ESzA esetén lehet használ-
ni (KA esetén nem), kizárólag a közbeszerzési szerződések hatálya alá nem tartozó pro-
jektek esetén. Ha például egy önkormányzat 1 millió eurót kap útépítésre, és 700 ezer 
euróra vonatkozóan közbeszerzési kötelezettsége van, csak a fennmaradó 300 ezer eu-
róra alkalmazhatja e költségelemeket (vizsgálatok, nyomon követés, kisajátítás stb.). 

Az egyszerűsített elszámolási lehetőségek a következők:
 • átalány (flat rate),
 • egységköltség (unit cost),
 • átalányösszeg (lump sum).

Az egyszerűsített költségek számítási módszertanának kidolgozása a tagállam felada-
ta, az Európai Bizottság nem határoz meg követendő módszertant. A módszertannak 
négy feltételt kell teljesítenie:

 • Előre meghatározott: az alkalmazott módszert és annak feltételeit előre, egyértel-
műen rögzíteni kell, és közölni kell a (potenciális) kedvezményezettel.

Elszámolható költség (költségnyilatkozatba kell foglalni)

A fejlesztés összvolumene

Állami támogatás
=

EU-támogatás + hazai költségvetési forrás
(85 /15)

Saját erő

Magánforrás
Nem

elszámolható ktsg.
(a pályázó fizeti)

Ezt adja az EU
Hazai

forrás

Nettó
jövedelem
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 • Tisztességes: a módszertant megalapozó számítások a valóságot tükrözik: nem túlzóak; a rá-
ták (kerekítés) kellőképpen megalapozottak, ésszerűek; igazoltak (hasonló projektek múlt-
beli valós költségadatain alapulnak); speciális feltételeket (pl. bérleti díj más városban, más 
községben), igényeket képes kezelni. Ellenőrzési szempontból azt kell igazolni, hogy az al-
kalmazott ráta alapjául szolgáló számítások megalapozottak, és a módszertannak megfele-
lő ráta került használatra.

 • Méltányos: az alkalmazott módszertan, illetve ráta biztosítja az egyenlő megítélés, elbánás 
elvét, azaz nem részesít előnyben egy projektet/kedvezményezettet sem egy másik projek-
ttel/ kedvezményezettel szemben. Ellenőrzési szempontból azt kell igazolni, hogy amennyi-
ben különböző mérték/összeg kerül meghatározásra projektenként/kedvezményezetten-
ként, az eltérés kellően igazolt, alátámasztott. 

 • igazolható (ellenőrizhető): a módszertani követeztetésekhez (ex-ante) és az ex-post ellenőr-
zésekhez szükséges dokumentumalapú alátámasztottság megfelelő, az irányító Hatóság ezt 
audit során köteles bármikor bemutatni.

A költségigazolás az Európai Bizottság felé nem a kedvezményezettek általi kifizetés fő 
szabálya szerint alakul. Az alábbi módon kell ezeket költségnyilatkozatba foglalni:

 • átalány (flat rate): felmerült és kifizetett indirekt költség a felmerült, kifizetett és jóváhagyott 
direkt költség arányában.

 • Egységköltség (unit cost)/átalányösszeg (lump sum): a költségigazolásnak a valós előrehala-
dáson kell alapulnia, nem a (valós) költségeken.

5.4.1. áTAláNy (FlAT RATE)

lehetőség van arra, hogy a közvetlen költségek legfeljebb 20%-át átalányalapon jelentsék 
be. Alátámasztó dokumentációt ilyen esetben csak a közvetlen költségekre vonatkozóan 
kell benyújtani, közvetettekre nem, valamint helyszíni ellenőrzésre sincs szükség. 

 • Közvetlen költségek azok, amelyek közvetlenül kapcsolódnak valamely jogalany 
egyéni tevékenységéhez, amennyiben az ezen egyéni tevékenységgel meglévő 
kapcsolat bizonyítható.

 • Közvetett költségek azok, amelyek nem kapcsolódnak vagy nem kapcsolódhatnak 
közvetlenül a szóban forgó jogalany egyéni tevékenységéhez. E költségek közé tar-
tozhatnak az adminisztratív kiadások, melyeknek esetében nehéz pontosan meg-
határozni az adott tevékenységnek betudható összeget (adminisztratív/személyze-
ti kiadások – pl. irányítási költségek, toborzási kiadások, a könyvelő vagy a takarító 
költségei –; telefon, víz- vagy villamosenergia-költségek).

Ugyanazon műveleten belül csak az egyik lehetőség választható: 
 • a közvetett költségeket jelentik be a ténylegesen felmerült kiadások alapján, és azt 
minden igazoló dokumentummal, a bejelentett összegig bizonyítják; vagy

 • átalányalapon jelentik be azokat (igazoló dokumentumok nélkül), a támogatással 
kapcsolatos határozatban rögzített felső határon belül. 
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Figyelembe kell venni – a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhang-
ban – a reális piaci ár követelményét (versenyeztetés, közbeszerzés), valamint el kell ke-
rülni, hogy egy költségelemet kétszer számoljanak el (kettős finanszírozás tilalma). 

A Bizottság elvárja, hogy a nemzeti rendszerek világos és egyértelmű fogalommeghatá-
rozást írjanak elő a közvetlen költségekre és/vagy közvetett költségekre vonatkozóan, illet-
ve biztosítsák az összes olyan támogatható közvetlen költség előre meghatározott listáját, 
amelyen az átalány alapul.

5.4.2. EGySÉGKÖlTSÉG (UNiT coST)

Az egységköltségek alkalmazásával számított átalányalapú költségek esetén a művelet 
a számszerűsített tevékenységek, a teljesítmény vagy az eredmények és a tagállamok 
által megállapított egységköltségek szorzata alapján részesül állami támogatásokban. 
Ez a lehetőség bármely támogatási típus, projekt vagy a projekt valamely része ese-
tében alkalmazható, amennyiben meg lehet határozni a tevékenységgel kapcsolatos 
mennyiségeket és az egységköltségeket, azaz: 

 • a tevékenységek jól definiálhatók, az eredmények mérhetők, és 
 • a művelettel közvetlen kapcsolatban vannak. 

Az egységköltségek tipikusan a könnyedén meghatározható mennyiségekre – pél-
dául a képzési órák, képzési napok, a megszerzett bizonyítványok, a véglegesített kép-
zési modulok, a ledolgozott tanácsadói órák, a szállodákban eltöltött éjszakák vagy ét-
kezések számára – alkalmazhatók. Egységköltség lehetséges számítási módjai:

 • hasonló projektek/kedvezményezettek múltbeli költségeinek elemzése,
 • statisztikai adatbázisok,
 • piaci árak,
 • már használtban lévő nemzeti/regionális egységköltségek.

Az egységköltségek alkalmazása fő szabályként a művelettel kapcsolatban ténylege-
sen felmerült költségeket határozza meg megközelítőleg. Bizonyítani kell, hogy az „állí-
tólag” elvégzett tevékenység vagy megvalósított teljesítmény valóban megtörtént, ám 
a mögötte húzódó költségek tényleges felmerülését nem kell igazolni. 

5.4.3. áTAláNyÖSSzEG (lUMP SUM)

átalányösszegek alkalmazása esetén a művelet támogatható költségeinek egésze vagy 
egy része egy előre, átalányalapon meghatározott összeg alapján kerül visszatérítésre 
(az átalányösszeg meghatározását indokolni kell) a tevékenységekre és/vagy teljesítmé-
nyekre vonatkozó megállapodás előre meghatározott feltételeinek megfelelően. Ez a 
lehetőség kis kedvezményezett, kis projektméret esetén ajánlott. A támogatást a tevé-
kenységekre és/vagy teljesítményekre vonatkozó megállapodás előre meghatározott 
feltételeinek teljesítése esetén fizetik ki, azaz teljesítményalapon és nem a költségek iga-
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zolásával (igen–nem megközelítés). ott javasolt, ahol az eredmény/tevékenység/out-
put nem számszerűsíthető. Összege nem haladhatja meg az 50 ezer eurót, kifizetése a 
projekt befejezéséhez kapcsolódik. 

Az átalányösszeg a projekt egészét vagy egy részét fedheti le, egy projektben egy-
szerre több lump sum is alkalmazható. Az adott eredményre, tevékenységre vagy out-
putra kalkulált lump sum indirekt költséget is tartalmazhat.

Példa: egy alapítvány (1) szervez egy szemináriumot az integráció témakörében és (2) 
készít egy segédletet az integráció kapcsán. Megítélt lump sum-alapon nyújtott támo-
gatás 45 ezer euró, mely két projektelemből áll: 25 ezer euró a szeminárium megszer-
vezésére és 20 ezer euró a segédletre. A projekt befejezésekor, a támogatás kifizetését 
megelőzően az ellenőrzésnek ki kell terjednie példánk szerint az alábbiakra:

 • Szeminárium meg lett szervezve? Ha igen, akkor 25 ezer euró kifizethető.
 • Segédlet elkészült? Ha nem, 0 euró fizethető ki.

A 2014–2020-as időszakra már az általános rendelet is bevezeti a ténylegesen felme-
rült és kifizetett költségek finanszírozása mellett az alábbi támogatási formákat:

 • átalányalapú egységköltség,
 • egyösszegű átalány, amennyiben a közpénzből való hozzájárulás nem haladja meg 
a 100 ezer eurót,

 • százalékban meghatározott átalányalapú finanszírozás alkalmazása egy vagy több 
meghatározott költségkategóriára.

Mindhárom támogatási forma esetén fontos, hogy igazságos, méltányos és ellenőriz-
hető számítási módszerrel kell meghatározni a mértéket, amely a következőkön alapul:

 • statisztikai adatok vagy más objektív információk,
 • egyes kedvezményezettek ellenőrzött múltbeli adatai,
 • az egyes kedvezményezettek szokásos számviteli gyakorlatának alkalmazása.

Közvetett költségek és személyi jellegű költségek százalékban meghatározott átalá-
nyalapú finanszírozása az alábbi módokon történhet: 

 • az elszámolható közvetlen költségek 25%-áig terjedő átalány,
 • elszámolható közvetlen személyi jellegű költségek 15%-áig terjedő átalány.

5.5. fenntArtÁSi KÖteleZettSéG 

Annak érdekében, hogy a támogatások fenntarthatósága és eredményessége biz-
tosított legyen, azok eredményeit meghatározott ideig fenn kell tartani. A tag-ál-
lamnak vagy az irányító Hatóságnak biztosítania kell, hogy a fejlesztés a fenntartá-
si időszakban az eredeti célok és támogatási feltételek szerint tovább működik. Egy 
infrastrukturális vagy termelő beruházásból álló művelet csak akkor tarthatja meg az 
alapokból származó hozzájárulást, ha a megvalósulását követő öt éven belül a mű-
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velet nem esik át olyan jelentős módosításon, amelyet valamely infrastruktúra-egy-
ség tulajdonjogának jellegében bekövetkezett változás vagy termelőtevékenység 
megszűnése okoz, és amely érinti a művelet jellegét, végrehajtási feltételeit, esetleg 
valamely cégnek, közjogi szervnek jogtalan előnyt biztosít. A fenntartási kötelezett-
ség tehát sérül a következő kumulatív (az egyes lehetőségeken belül alternatív) fel-
tételek esetében:

 • a projekt keretében támogatott infrastrukturális elem tulajdonosi szerkezete 
megváltozik vagy a termelőtevékenység megszűnik, és

 • ez megváltoztatja a támogatott művelet, projekt jellegét vagy végrehajtási fel-
tételeit, esetleg valamely cég, közjogi szerv számára jogosulatlan előnyt biztosít.

Ez alapján a tulajdonosi szerkezetben bekövetkezett változás tehát önmagában 
nem jelenti a fenntartási kötelezettség megsértését, amennyiben a projekt eredeti 
céljának megvalósulása tartható és ez nem jelent jogosulatlan előnyt senki számá-
ra. Nem minősül továbbá a fenntartási kötelezettség megsértésének, ha a projekt a 
termelőtevékenység nem csalásból eredő csődeset miatt történő megszűnése okán 
megy át jelentős változáson.

A fenntartási időszak kezdete a művelet (projekt) befejezésének dátuma (akkor te-
kinthető befejezettnek, ha a projektbe tartozó tevékenységeket ténylegesen elvé-
gezték, és a kedvezményezettek valamennyi költséget kifizettek, valamint a projekt-
hez nyújtott támogatás teljes egészében kifizetésre került). Ez alatt azt kell érteni, 
hogy a projekt/művelet körébe tartozó tevékenységeket ténylegesen elvégezték, és 
a kedvezményezettek valamennyi költségét, valamint a vonatkozó közpénzből való 
hozzájárulást kifizették. A fenntartási időszak tehát nem az iH döntésétől, hanem a 
projektek befejezésétől számít.

A fenntartási idő fő szabály szerint öt év. Amennyiben a tagállam úgy dönt – erről 
a döntéséről azonban tájékoztatnia kell legalább egy levél formájában az Európai Bi-
zottságot –, a KKV-k beruházásai esetében a fenntartási időszak időtartama három 
év lehet. A jogosulatlanul kifizetett összegeket vissza kell fizettetni (pénzügyi kor-
rekció). Fenntartási kötelezettség csak infrastrukturális beruházások, illetve termelő 
beruházások esetén áll fenn; ESzA-beruházások esetén (pl. az oP-átjárhatóság kere-
tében igénybe vett elemek) pedig csak abban az esetben merül fel, ha a projekt ál-
lami támogatásnak minősül (EUMSz 107. szerint), és valamely állami támogatási sza-
bály előírja. A fenntartási kötelezettség a visszatérítendő pénzügyi eszközökre nem 
vonatkozik. 

A kedvezményezett a támogatási szerződésben a projekt befejezésétől számított 
öt évig, KKV-k esetében három évig – a támogatás visszafizetésének terhe mellett 
– vállalja, hogy a projekt megfelel a fenntartási kötelezettségnek. A kedvezménye-
zett, valamint a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezetek projektszintű 
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elkülönített számviteli nyilvántartást vezetnek, a projekttel kapcsolatos minden do-
kumentumot elkülönítetten nyilvántartanak annak érdekében, hogy e vállalt köte-
lezettség teljesülése nyomon követhető legyen. A közreműködő szervezet előírhat-
ja éves fenntartási jelentések benyújtásának kötelezettségét is a fenntartási időszak 
alatt. E jelentésekben a kedvezményezett beszámol az indikátorok teljesüléséről. 

A közreműködő szervezet a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, illetve 
a dokumentumok nyilvántartását és megőrzését, a vizsgálandó projekteket kocká-
zat-elemzés alapján, mintavétellel választják ki.

A fenntartási időszak végén a kedvezményezettnek zárójelentést kell készítenie, 
amely tartalmazza az indikátorok teljesülésére vonatkozó információkat. Ha egy in-
dikátor – a kedvezményezett érdekkörében felmerült okból – nem éri el a projektre 
a támogatói okiratban vagy a támogatási szerződésben, illetve ezek módosításában 
meghatározott érték 75%-át, az igénybe nem vett támogatás törlésre kerül, illetve a 
kedvezményezett a támogatás arányos részét a következő képlet szerint köteles visz-
szafizetni:

Visszaköveteléssel érintett támogatási arány = 75 – (teljesített indikátor értéke/indiká-
tor célértéke) X 100

Ha az indikátor teljesülése adott projektelemhez köthető, az arányosítást a projek-
telemre jutó támogatás arányában kell elvégezni. Ha a projekt célja több indikátor 
teljesítése, és a zárójelentésben foglaltak szerint több indikátor nem érte el a támo-
gatói okiratban vagy a támogatási szerződésben, illetve ezek módosításában meg-
határozott érték 75%-át, az arányosítást a legalacsonyabb arányban teljesült indiká-
tort figyelembe véve kell elvégezni.

A tagállamoknak és az Európai Bizottságnak biztosítaniuk kell, hogy az olyan vállal-
kozások, amelyek valamely termelőtevékenység tagállamon belüli vagy másik tagál-
lamba történő átvitelét követően visszatérítési eljárás tárgyát képezik vagy képezték, 
a továbbiakban nem részesülnek az alapokból származó hozzájárulásból.
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| A feJeZet ÁtteKintéSe

A kohéziós politika operatív programjainak végrehajtása és az ehhez szükséges in-
tézményrendszer felállítása a tagállamok feladata. Magyarországon a kormány mellett 
2012 óta a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság hozza meg a legfontosabb döntése-
ket többek közt az operatív programok tartalmára vonatkozóan. A végrehajtás közpon-
ti koordinációs feladatait 2014-től a miniszterelnökséget vezető államtitkár irányítja, az 
ágazati fejlesztésekért felelős miniszterek felelnek a programok szakmai tartalmának ki-
dolgozásáért. 

Az operatív programok irányítását a tagállamokban közös uniós szempontok szerint 
kijelölt Irányító Hatóságok látják el, az igazolási feladatokat (számlák hitelesítése és be-
nyújtása Brüsszelnek, forráslehívás) pedig Igazoló Hatóságok. Az ellenőrzések megfele-
lő színvonala érdekében Audit Hatóságot kell kijelölni. A tagállamok ezen kívül kijelöl-
hetnek közreműködő szervezeteket, illetve az EMVA esetében kifizető ügynökséget is az 
irányítási és igazolási feladatok egy részének ellátására. 2006 és 2013 között a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) volt felelős az Irányító Hatóságok működtetéséért, azonban 
ezek 2014 januárjától visszakerültek a minisztériumokhoz. Az Igazoló Hatósági felada-
tokat Magyarországon a Magyar Államkincstár, az ellenőrzési feladatokat az Európai 
Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) látja el.

Az irányítási és ellenőrzési rendszereket a tagállamoknak kell kidolgozni, és benyújta-
ni az Európai Bizottságnak a végrehajtási ciklus elején. A monitoringtevékenységek ellá-
tására pedig a tagállamoknak fel kell állítani egy Monitoring Bizottságot, amelyek tag-
jait a tagállam határozza meg.

Az uniós támogatások intézményi felépítésére egy fajta kétarcúság jellemző: az egyes 
intézmények, hivatalok egyfelől állami szervek, így a magyar államigazgatásba illesz-
kednek, és vonatkozik rájuk a magyar közigazgatási szabályrendszer egésze. Másfelől az 
uniós előírások – igazgatási szervezeti forma nélkül – meghatároznak feladatokat és in-
tézménytípusokat, amelyeket létre kell hozni. 
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Az intézmények felállításán és feladatellátásán kívül a tagállamoknak más felada-
tokat is el kell látniuk ezen intézményi kereten belül: minden pénzügyi évről éves 
végrehajtási jelentést kell benyújtaniuk az Európai Bizottság számára, melyek be-
mutatják az operatív programok és prioritások mutatóinak alakulását. A támogatá-
sokkal kapcsolatban – a fentieken túl – eleget kell tenni meghatározott tájékozta-
tási és nyilvánossági kötelezettségeknek. ilyen kötelezettségei egyrészt az irányító 
Hatóságoknak vannak (pl. támogatott projektek nyilvánosságra hozatala), másrészt 
bizonyos esetekben a kedvezményezetteknek is (pl. tájékoztató táblák kihelyezése).

A szubszidiaritás, az arányosság és a megosztott irányítás elvével összhangban az 
operatív programok irányítási (végrehajtási) rendszereinek felállítása tehát a tagál-
lamok feladata, a tagállam maga alakítja ki a források felhasználására (elosztására) 
vonatkozó döntési mechanizmust. Az Európai Unió olyan keretszabályokat, eljárá-
sokat határoz csak meg, amelyek az irányítás tekintetében biztosítékot jelentenek 
arra, hogy a rendszert létrehozzák, és azok megfelelően működnek. E körben a tag-
államoknak különösen az irányításban érintett szervezetek feladatainak meghatá-
rozásáról, valamint a más szervezetekhez való viszonyáról kell rendelkezniük. Az 
EU-szabályok szervezeti funkciókat, feladatokat határoznak meg, az azonban, hogy 
a tagállam e funkciókat hova telepíti, milyen szervezet keretében alakítja ki, a tag-
állam döntése. 

Ennek megfelelően a közigazgatás csúcsszerveként a kormány dönt a fejlesztés-
politikai tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendsze-
rének kialakításáról.

6.1. A nemZeti feJleSZtéSi KormÁnyBiZottSÁG
    éS A miniSZtereK felAdAtAi

A 2012 júliusában a kormány tehermentesítésére létrejött Nemzeti Fejlesztési Kor-
mánybizottság (NFK) a strukturális alapok felhasználásához kapcsolódó legfonto-
sabb döntéseket hivatott meghozni. Az NFK elnöke a miniszterelnök, tagjai a mi-
niszterelnökséget vezető miniszter, a fejlesztési és a nemzetgazdasági miniszter. 
2014 januárjától további jelentős változások történtek, ugyanis megszűnt a Nemze-
ti Fejlesztési ügynökség (NFü), mely 2014 előtt számos feladatot ellátott a kohéziós 
politika végrehajtásával és tervezésével kapcsolatban. Az NFü feladatainak egy ré-
szét, központi koordinációs szervként, a miniszterelnökség vette át, az egyes prog-
ramok irányítása pedig a kijelölt miniszterekhez került.

6. A FEjlESzTÉSPoliTiKA iNTÉzMÉNyRENdSzERE
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Az NFK feladatai többek között:
 • jóváhagyja azoknak a programoknak a tartalmát, melyeknek elfogadása az Euró-
pai Bizottság hatáskörébe tartozik;

 • elfogadja az éves fejlesztési keretet;
 • dönt az egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok tá-
mogatásáról vagy elutasításáról;

 • dönt a közreműködő szervezet, a forráskezelő szervezet és az alapkezelő szerve-
zet kijelöléséről;

 • jóváhagyja a nagyprojektjavaslatokat;
 • dönt az irányító Hatóság és az ágazati fejlesztési miniszter vagy a miniszterelnök-
séget vezető miniszter közötti, az operatív program végrehajtása során felmerülő, 
vitás – egyeztetések alapján nem rendezhető – kérdésekben.

Az NFK döntése alapján kiadott egyedi kormányhatározat legalább a projekt 
megnevezését, a kapcsolódó operatív program megjelölését, a támogatást igénylő 
nevét, a támogatás összegét és a projekt rövid bemutatását, – feltételhez kötött tá-
mogatás esetén – a támogathatóság feltételeit tartalmazza.

A miniszterelnökséget vezető miniszter koordinációs, döntés-előkészítési ( ja-
vaslattételi) és irányítási feladatokkal rendelkezik. Az általa vezetett minisztérium 
az 1303/2014/EU Rendelet értelmében vett koordináló szervezetnek minősül, így 
például a koordinált pályázati rendszer érdekében elkészíti a különböző szaktárcák 
feladatkörébe tartozó felhívások, támogatási kérelmek, nyilatkozatok, támogatási 
szerződések, támogatói okiratok egységes mintáit, valamint összeállítja a program- 
és projektvégrehajtási eljárás során használandó dokumentumok egységes tartal-
mi és formai követelményeit, nyomon követi a programok megvalósítását, megte-
szi a szabálytalanságok megelőzését célzó intézkedéseket. A felhívásokat, előzetes 
minőségbiztosítás után, a miniszterelnökség teszi közzé. A minőségbiztosítás a kö-
vetkező szempontok szerint történik:

 • egységes elszámolhatósági szabályok alkalmazása;
 • adminisztratív terhek, szabályozási kötöttségek minimalizálása;
 • egységes eljárásrendi megoldások alkalmazásának biztosítása;
 • a támogatási felhívások közötti szinergia és a lehatárolás biztosítása;
 • az abszorpciós célok teljesülésének nyomon követése;
 • az eredményességi, teljesítménykerettel összefüggő szempontok nyomon köve-
tése;

 • költségvetési kockázatok jelzése;
 • állami támogatásokkal kapcsolatos szabályozás érvényesítése;
 • a kormányprogrammal, illetve egyéb kormányzati programokkal való összhang.
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Emellett feladatai közé tartozik az előzetes feltételeknek (ld. 3.3.3. alfejezet) való 
megfelelés biztosítása. Fontos feladata, hogy ellássa a programok keretében biz-
tosított támogatások felhasználása során lefolytatott közbeszerzési eljárások sza-
bályosságának ellenőrzését, működteti és fejleszti a programok végrehajtását tá-
mogató egységes monitoring- és információs rendszert. Elkészíti a negyedéves, 
valamint az előrehaladási jelentéseket az Európai Bizottság számára. 

A szakpolitikai felelős:
 • az érintett miniszter bevonásával javaslatot tesz az irányító Hatóságnak az ope-
ratív program tartalmára vonatkozóan, szükség esetén kezdeményezi annak mó-
dosítását;

 • részt vesz a felhívások kidolgozásában;
 • szakmai szempontból nyomon követi a feladatkörébe tartozó pályázati felhíváso-
kat és kiemelt projekteket;

 • felel – az érintett miniszter véleményének kikérésével – a felhívások szakmai tar-
talmának előkészítéséért, melynek keretében biztosítja, hogy a szakmai tartalom 
illeszkedjen a kormány stratégai céljaihoz.

Az államháztartásért felelős miniszter fő feladata az alapokból származó támoga-
tások ellenőrzésének szabályozása, harmonizációja, koordinációja, valamint az Au-
dit Hatósági és az igazoló Hatósági feladatok ellátásának biztosítása. 

6.2. irÁnyítÁS, iGAZolÁS éS monitorinG

A tagállamoknak valamennyi operatív program számára ki kell jelölni irányító és iga-
zoló Hatóságot – ezek feladatait az alábbiakban részletesen ismertetjük. Ugyanaz 
a hatóság több operatív program számára is kijelölhető (egy operatív program vi-
szont csak egy hatósághoz tartozhat). Egyes hatóságok vagy valamennyi hatóság 
egyazon szerven belül is kialakítható. A tagállam ezen felül kijelölhet egy vagy több 
közreműködő szervezetet is arra, hogy az irányító vagy az igazoló Hatóság egyes 
feladatait vagy valamennyi feladatát annak felelősségére elvégezze. E hatóságok 
más tagállami szervekkel, az Európai Bizottsággal, valamint egymással való kapcso-
latának a szabályait a tagállam maga állapítja meg. Ha az irányító vagy az igazoló 
Hatóság egy vagy több feladatát közreműködő szervezet hajtja végre, az erre vo-
natkozó intézkedéseket hivatalosan, írásban rögzíteni kell. 

6. A FEjlESzTÉSPoliTiKA iNTÉzMÉNyRENdSzERE
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6.2.1. iRáNyíTó HATóSáG

Az irányító Hatóság (iH) az operatív program irányítására kijelölt nemzeti, regionális 
vagy helyi hatóság, illetve közjogi vagy magánszerv, elsődleges feladata az opera-
tív program eredményes, szabályszerű végrehajtása az 1303/2013/EU Rendeletben 
foglaltak szerint. Ennek érdekében az iH alakítja ki a program irányítási és kontroll-
rendszerét és készíti el – a szakpolitikai felelős, azaz az illetékes tárcán belül műkö-
dő szakterület bevonásával – a felhívásokat. 

A 2007–2013-as magyar irányító Hatóságok és közreműködő szervezetek oP-nként 
az alábbiak voltak:

OP IH (minisztérium) KSZ

GOP Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési 
Programok Végrehajtásáért
Felelős Helyettes Államtitkársága

TÁMOP, TIOP Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrások Minisztériumának EU Fejlesztési és 
Stratégiai Helyettes Államtitkársága

KEOP Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Programokért 
Felelős Helyettes Államtitkársága

KöZOP Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Operatív 
Programokért 
Felelős Helyettes Államtitkársága

ÁROP, EKOP, VOP
A kormány európai uniós források felhasználásáért felelős 
tagja (miniszterelnökség) 

Miniszterelnökség

ROP Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft.-k 

Az irányító Hatóság fő tevékenysége az operatív programok támogatásainak 
odaítélése, ezért legfontosabb feladata annak biztosítása, hogy a támogatásra 
kiválasztott műveletek összhangban álljanak az oP-re alkalmazandó feltételekkel, 
valamint a vonatkozó közösségi és nemzeti szabályoknak (beleértve a versenyre, 
közbeszerzésekre vonatkozó szabályokat is) végrehajtásuk teljes időtartama alatt 
megfeleljenek. Az iH-nak a jóváhagyó döntést megelőzően meg kell győződnie 
emellett arról, hogy a kedvezményezettnek van kapacitása a feltételek teljesítésére. 
A műveletek (projektek) kiválasztásáról egyebet az uniós rendelet nem mond, a 
kiválasztás módját és a támogatás jogi formáját (szerződés, támogatási határozat) 
a tagállamra bízza. Az irányító Hatóságnak a fentiek mellett jelentős ellenőrzési és 
monitoringfeladatai vannak, ezeket a megfelelő fejezetekben ismertetjük.

KRE_könyv_all.indd   153 14/12/15   10:58



| 154

Az iH főbb feladatai ennek megfelelően, a 272/2014 Kormányrendelet szerint: 
 • a szakpolitikai felelőssel egyeztetett javaslatot tesz az operatív program, éves fej-
lesztési keret tartalmára és módosítására vonatkozóan;

 • az ágazati fejlesztésért felelős miniszter bevonásával előkészíti a támogatási konst-
rukciót;

 • gondoskodik a kiemelt projektek kiválasztásának előkészítéséről, a projektek előre-
haladásának nyomon követéséről és támogatásáról a kiemelt projektek eljárásrend-
jének megfelelően;

 • elkészíti az operatív programok keretében finanszírozandó nagyprojektjavaslatokat;
 • közreműködik az irányító Hatósági feladatatok delegálására vonatkozó, a közremű-
ködő szervezetekkel kötendő szerződések egységes tartalmának meghatározásá-
ban, javaslatot tesz a központi koordinációs szerv részére a szerződések szükséges 
korrekcióját illetően;

 • nyomon követi az operatív programok pénzügyi és szakmai előrehaladását, külö-
nös tekintettel az indikátorok teljesítésére, melyek eredményeit megküldi a köz-
ponti koordinációs szerv részére;

 • nyomon követi az operatív program keretében támogatott projektek előrehaladá-
sát, a határidőre nem teljesítő projektek körét, amely tevékenysége tekintetében 
projektfelügyeleti rendszert működtet;

 • közreműködik az értékelési terv előkészítésében és az operatív programot érintő 
értékelési tevékenységben.

Az egyes operatív programok irányító Hatóságainak működéséért 2006–2013 kö-
zött nem a kijelölt ágazati miniszterek, hanem az NFü elnöke volt a felelős. Ez azt je-
lenti, hogy valamennyi operatív program irányító Hatósága a szaktárcáktól átkerült 
az NFü szervezetébe, és valamennyi iH vezetőjét az NFü elnöke nevezte ki. 2014. ja-
nuár 1-től azonban az irányító Hatóságok visszakerültek a szaktárcákhoz. így a GoP 
és a RoP-ok a nemzetgazdasági miniszterhez kerültek; a KEoP és a KÖzoP a nem-
zeti fejlesztési miniszterhez; a TáMoP és a TioP az emberi erőforrások miniszteré-
hez; az áRoP, EKoP és a VoP pedig a kormány európai uniós források felhasználásá-
ért felelős tagjához.

A 2014–2020 közötti időszak tekintetében az operatív programokat menedzselő 
irányító Hatóságok, valamint a szakpolitikai felelősök listáját a 272/2014. számú Kor-
mányhatározat 2. melléklete tartalmazza. Egyes operatív programok esetében a kü-
lönböző prioritásokhoz eltérő szakmai felelősöket ad meg a rendelet, ugyanakkor egy 
oP csak egy iH-hoz tartozik. A 2014–2020 közötti időszakban közreműködő szerve-
zet egyedül a ToP esetében került kijelölésre – a kincstár – a többi oP vonatkozásá-
ban a közreműködő szervezeti feladatokat az irányító hatóság közvetlenül látja el. Az 
alapok alapját végrehajtó szervezet feladatait az MFB Magyar Fejlesztési Bank zártkö-
rűen Működő Részvénytársaság látja el. A következő táblázat oP-szinten tartalmaz-
za az iH-kat és azokat tartalmazó minisztériumokat, illetve a szakmai felelős tárcákat.

6. A FEjlESzTÉSPoliTiKA iNTÉzMÉNyRENdSzERE
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OP IH – minisztérium Szakmai felelős minisztérium

EFOP HEP IH – Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) EMMI

GINOP GOP IH – Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) NGM, miniszterelnökség (ME), NFM

IKOP KöZOP IH – Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) NFM

KEHOP KEOP IH – Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Belügyminisztérium, NFM, Földművelésügyi Minisztérium

TOP ROP IH – Nemzetgazdasági Minisztérium NGM

VEKOP ROP IH – Nemzetgazdasági Minisztérium NGM, ME, az országos projektek KMR-lába esetében az adott tárca

KöFOP Miniszterelnökséget vezető miniszter Miniszterelnökséget vezető miniszter

VP Miniszterelnökséget vezető miniszter Miniszterelnökséget vezető miniszter

MAHOP Miniszterelnökséget vezető miniszter Miniszterelnökséget vezető miniszter

RSZTOP HEP IH – Emberi Erőforrások Minisztériuma EMMI

6.2.2  Az iRáNyíTáS SPEciáliS SzABályAi
 A VidÉKFEjlESzTÉSi PRoGRAM RENdSzERÉBEN

A Vidékfejlesztési Programot végrehajtó tagállami intézményrendszer némikép-
pen eltér a többi oP végrehajtásától. Ez abból adódik, hogy a vidékfejlesztési for-
rások a Közös Agrárpolitika részét képezik, és így speciális intézményi szabályok 
érvényesülnek rájuk vonatkozóan.

Az Európai Parlament és Tanács 1306/2013/EU Rendelete (amely a Közös Agrár-
politika horizontális kérdéseit szabályozza) kimondja, hogy a tagállamoknak kifizető 
ügynökségeket kell létrehozni és akkreditálni, amelyek az EMVA- (és EMGA-)kiadások-
kal való gazdálkodásért és azok kontrolljáért felelnek. A kifizető ügynökségek szigorú 
akkreditációs feltételeknek megfelelően működnek. Az akkreditáció megadásáért, fe-
lülvizsgálatáért és visszavonásáért a tagállamok által kijelölt illetékes Hatóság felelős.

A kifizető ügynökség az EMVA-források kezelésének vonatkozásában a 272/2014. 
(Xi. 5.) Kormányrendelet alapján a következő főbb feladatokat végzi:

 • a kifizetés engedélyezése előtt ellenőrzi a kérelmek elfogadhatóságának és a támo-
gatások odaítélésére irányuló eljárásnak a megfelelését, valamint a kérelmek uniós 
szabályoknak való megfelelését;

 • engedélyezi és teljesíti a kifizetéseket;
 • könyveli a kifizetéseket, az alapok által finanszírozott eszközöket, el nem számolt 
előlegeket, értékpapírokat és a követeléseket;

 • ellátja az egyes uniós munkacsoportokban a tagállam képviseletét;
 • elkészíti a kiadásigazoló nyilatkozatot és a finanszírozási igények előrejelzését és el-
küldi az Európai Bizottság részére;
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 • ellátja az éves számlaelszámolási és a pénzügyi záró elszámolási feladatokat;
 • visszatartás útján levonja a kedvezményezett tartozását a kedvezményezett javára 
végrehajtandó jövőbeli kifizetés összegéből.

Az EMVA keretében végrehajtott intézkedések esetében a kifizető ügynökség a ha-
táskörébe tartozó feladatokat – a kifizetés kivételével – együttműködő szervezet be-
vonásának útján is végezheti. Ebben az esetben azonban – a 272/2014. (Xi. 5.) Kor-
mányrendelet alapján – az együttműködés keretében ellátandó feladatokról írásba 
foglalt megállapodásban kell rendelkezni, amely tartalmazza legalább:

 • az együttműködés keretében ellátandó feladatok körét, a pénzügyi feltételeket, 
 • az együttműködő szervezet feladatait és kötelezettségeit, a feladatteljesítés során 
alkalmazott eljárást és módszereket, 

 • a teljesítési igazolás kiállításának feltételeit, a felelősségvállalása szabályait, illetve
 •  az együttműködői feladatok elvégzése érdekében a kifizető ügynökség által áta-
dott vagy átadásra kerülő adatok körét és azok védelmét.
Magyarországon a KAP kifizető ügynökségi feladatokat a Mezőgazdasági és Vidék-

fejlesztési Hivatal (MVH) végzi. Működését 2003. július 1-jén a SAPARd Hivatal és az 
Agrárintervenciós Központ általános jogutódjaként kezdte meg. Az MVH önálló jogi 
személyiséggel rendelkező, országos hatáskörű központi hivatal, önállóan gazdálko-
dó központi költségvetési szerv. A hivatal a Budapesten működő központi szervből, 
valamint 19 megyei kirendeltségből áll.

Alaptevékenysége keretében ellátja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból (EMVA) és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (EMGA) finanszíro-
zott támogatások és egyéb intézkedések kifizető ügynökségi feladatait a kormány 
által rendeletben kijelölt és az illetékes hatóság által e feladat végrehajtására akk-
reditált szervként.

A hivatal célja a támogatások jogszabályi előírásoknak megfelelő, az arra jogo-
sult ügyfeleinek határidőben történő kifizetése. Tevékenysége keretében ellátja a 
támogatások elbírálásával, a jogalap ellenőrzéséhez és a kifizetésekhez kapcsolódó 
egyéb intézkedésekkel kapcsolatos feladatokat:

 • Kérelmeket kezel,
 • határozatokat ad ki, 
 • kifizetéseket engedélyez és teljesít,
 • helyszíni ellenőrzéseket végez. 

Feladatai közé tartozik továbbá:
 •  az információszolgáltatás, 
 • adattárolás, jelentéstétel, 
 • képzés, ügyfél-tájékoztatás.

6. A FEjlESzTÉSPoliTiKA iNTÉzMÉNyRENdSzERE
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6.2.3. iGAzoló HATóSáG

A támogatások igénybevétele során felmerült költségek kifizetésének megtörténte és 
azok szabályszerű felhasználásának igazolása, szintén tagállami feladat. E célból iga-
zoló Hatóságot kell kijelölni, amely nemzeti, regionális vagy helyi hatóság, illetve szer-
vezet, amely az Európai Bizottság részére történő megküldést megelőzően igazolja a 
költségnyilatkozatokat és a kifizetési kérelmeket. Ennek minden oP vonatkozásában 
egységes, megfelelő előírások alapján kell történnie, a bizottsághoz történő benyúj-
tást megelőzően. Az igazoló Hatóság feladatait minden operatív program tekinteté-
ben a Magyar államkincstár látja el. A 1303/2013/EU Rendelet szintén lehetőséget ad 
arra, hogy egyazon szervezet lássa el az igazoló Hatósági feladatokat több operatív 
program esetében. 

Az igazoló Hatóság – többek között – az alábbi feladatokat látja el:
a) A költségigazoló nyilatkozatok és kifizetési kérelmek elkészítése és azok benyújtá-

sa az Európai Bizottsághoz.
b) Az alábbiak igazolása:

 –a bejelentett költségek pontos, megbízható számviteli rendszerekből származnak és 
ellenőrizhető bizonylatokon alapulnak;
 –a bejelentett költségek megfelelnek az alkalmazandó jognak, és a programra alkal-
mazandó kritériumokkal összhangban, finanszírozás céljából kiválasztott, valamint az 
alkalmazandó jognak megfelelő műveletek tekintetében merültek fel.

c) A műveletekkel kapcsolatos számviteli adatok, kifizetések, beszámolók számítógépes 
nyilvántartása.

d) A bizottsághoz beadott kifizetési kérelemmel kapcsolatban megbizonyosodik ar-
ról, hogy az irányító Hatóságtól megfelelő információt kapott a kiadásokkal kapcso-
latosan lefolytatott eljárásokról és vizsgálatokról.

Az irányító Hatóság feladata annak biztosítása, hogy az igazoló Hatóság a költsé-
gekkel kapcsolatban igazolás céljából folytatott eljárásokról és vizsgálatokról vala-
mennyi szükséges információt megkapja. 

 • Az igazoló Hatóság emellett:
 • jogosult a költségigazoló nyilatkozat alátámasztásához kapcsolódó kiegészítő in-
formáció kérésére, amelyet a lebonyolításban érintett szervezet köteles haladékta-
lanul az igazoló Hatóság rendelkezésére bocsátani;

 • a költségigazoló nyilatkozat alátámasztása érdekében tényfeltáró vizsgálatot vé-
gezhet vagy tényfeltáró látogatást tehet a lebonyolításban érintett szervezeteknél.
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6.2.4. MoNiToRiNG BizoTTSáG

A Monitoring Bizottság monitoringtevékenységet végző, elsősorban a program meg-
valósításában részt vevő partnerek képviselőiből álló, önálló jogalanyisággal nem ren-
delkező testület. Elsődleges feladata az operatív programok végrehajtásának folya-
matos nyomon követése. Az irányító Hatóság és a Monitoringbizottság együttesen 
szavatolja az operatív program végrehajtásának minőségét. A tagállam saját rendel-
kezéseiben – az uniós szabályozással összhangban – határozza meg a Monitoring Bi-
zottságok feladatait, az Európai Bizottságnak továbbítandó információkat és ezen in-
formációk vizsgálatának kereteit. 

A Monitoringbizottság elnökét a miniszterelnök nevezi ki, abba tagot delegál:

 • a miniszterelnökséget vezető miniszter,
 • az irányító Hatóság,
 • az államháztartásért felelős miniszter,
 • területi programok esetében a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős mi-
niszter,

 • az érintett megyei önkormányzatok érdekképviseleti szerve,
 • az érintett megyei jogú városok önkormányzatainak érdekképviseleti szerve és a fő-
városi közgyűlés,

 • a gazdasági és a releváns szakmai érdekképviseletek,
 • a szociális partnerek,
 • a civil és nem kormányzati szervezetek (különösen a környezetvédelem, a nemek 
közti egyenlőség, az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód, valamint a diszkrimi-
náció-mentesség területéről),

 • a szakpolitikai felelős.

A Monitoring Bizottság munkájában tanácskozási joggal rendelkező tagot delegál-
hat az Európai Bizottság és – ha az adott operatív program finanszírozásához hozzájá-
rul – az Európai Beruházási Bank, valamint az igazoló és az Audit Hatóság. 

A Monitoring Bizottságot minden operatív program számára, annak jóváhagyásá-
tól számított három hónapon belül kell létrehozni. Több operatív program számára 
egyetlen Monitoring Bizottság is felállítható. Minden egyes Monitoring Bizottság az 
érintett tagállam intézményi, jogi és pénzügyi keretein belül elkészíti eljárási szabály-
zatát, és az irányító Hatósággal egyetértésben elfogadja. Az ESB-alapokból finanszíro-
zott programok közötti összhangot és koordinációt ezen felül a Partnerségi Megálla-
podás Monitoring Bizottsága biztosítja.

6. A FEjlESzTÉSPoliTiKA iNTÉzMÉNyRENdSzERE
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A Monitoringbizottság meggyőződik az operatív programok végrehajtásának ered-
ményességéről és minőségéről a következő rendelkezések szerint:

 • Monitoringbizottság évente legalább egyszer ülésezik, amikor megvizsgálja a prog-
ram végrehajtását és a célkitűzései elérésének előrehaladását. 

 • Monitoringbizottság megvizsgálja a program teljesítését érintő valamennyi kér-
dést, beleértve az eredményességi felülvizsgálat következtetéseit is, amennyiben 
azt helyénvalónak ítéli, véleményezi az irányító Hatóság által esetlegesen javasolt 
programmódosításokat.

 • Monitoringbizottság észrevételeket tehet az irányító Hatóság számára a program 
végrehajtása és értékelése tekintetében, a kedvezményezettekre háruló adminiszt-
ratív terhek csökkentéséhez fűződő intézkedéseket is ideértve.

6.2.5. MoNiToRiNGTEVÉKENySÉG

A monitoringrendszerek biztosítják, hogy a programok aktuális állásáról a tag-állam-
nak megfelelő információja legyen. A monitoring egy program fizikai és pénzügyi 
előrehaladásának nyomon követését jelenti, annak megállapítása érdekében, hogy a 
tervezett végrehajtás, a kitűzött célok megvalósítása biztosított-e. 

Egy erőforrásokkal (pénzügyi kerettel) rendelkező programnak és környezetének 
kapcsolódását, hatásmechanizmusát mutatja az alábbi ábra:
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Az általános rendelet alapján a tagállamok kötelesek biztosítani:
 • megbízható számviteli, monitoring- és pénzügyi jelentéstételi rendszereket elekt-
ronikus formában;

 • jelentési és monitoringrendszert.

Az irányító Hatóság monitoringgal kapcsolatos feladata, hogy az operatív program 
minden egyes műveletének számviteli nyilvántartását elektronikus formában nyilvántar-
tó és tároló rendszert biztosítsa, valamint hogy a pénzügyi ellenőrzéshez, monitoringhoz, 
vizsgálathoz, helyszíni ellenőrzéshez és értékeléshez szükséges végrehajtási adatok gyűj-
tése megtörténjen. Az ilyen jellegű információhoz az irányító, igazoló és Ellenőrző ható-
ság férhetnek hozzá. Ezeket az adatokat az Európai Bizottság írásbeli kérésére a tagállam-
nak a bizottság rendelkezésére kell bocsátania a kérelem kézhezvételétől számított 15 
munkanapon vagy más, megegyezés szerinti határidőn belül, dokumentáció, illetve hely-
színi vizsgálatok végzése céljából.

A monitoring alapját a pénzügyi indikátorok és az oP-indikátorok jelentik. Ameny-
nyiben a támogatás jellege lehetővé teszi, a statisztikai adatokat nemek szerinti bon-
tásban és a kedvezményezett vállalkozások mérete szerinti bontásban kell feltüntetni. 
Az Európai Bizottság és a tagállamok közötti, e célból folytatott adatcsere elektronikus 
formában történik. Az indikátor valamely elérendő cél, felhasznált forrás, szándékolt 
hatás, minőségi vagy környezeti változó mérésének eszköze, mely egy meghatározás-
ból, egy értékből és egy mérési egységből tevődik össze (pl. képzettek száma: x fő). 

Míg az értékelés egy támogatási program hatását kutatja részletes elemzéseken 
keresztül, addig a monitoringtevékenység célja, hogy folyamatosan nyomon köves-
se a program végrehajtását. Mivel hatások csak később mutatkoznak, a monitoring 
leginkább pénzügyi vagy output- (amire a támogatást a kedvezményezett közvet-
lenül elkölti) mutatók változását képes kimutatni. Míg az értékelés egy adott időpil-
lanatban, az elmúlt időszakra nézve készül el, addig a monitoring valós idejű folya-
matokat is képes kimutatni. 

A monitoring egyik legfontosabb tárgya a források lekötésének és kifizetésének 
üteme (az abszorpció üteme). Emellett a monitoring outputindikátorokat is figyel, 
például a megépített utak hosszát vagy a teremtett munkahelyek számát. A Struktu-
rális Alapokból társfinanszírozott programok nyomon követésének (monitoringjának) 
elsődleges információs eszköze az Egységes Monitoring információs Rendszer (EMiR). 
A 4/2011-es Rendelet eljárási cselekményeinek hatékony és szabályszerű végrehajtá-
sához szükséges – különösen a költségvetések nyilvántartása, a finanszírozás, a költ-
ségigazolás, az ellenőrzések, a nyomon követés, a szabálytalanságok kezelése, a kö-
veteléskezelés-, a számvitel-adatcsoportokba tartozó – adatokat az Európai Unió által 
nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nem-
zetközi megállapodások alapján finanszírozott programok monitoringrendszerének 

6. A FEjlESzTÉSPoliTiKA iNTÉzMÉNyRENdSzERE

KRE_könyv_all.indd   160 14/12/15   10:58



161 |

kialakításáról és működéséről szóló Kormányrendelet szerint meghatározott módon 
és határidőben az EMiR-ben kell rögzíteni. Az igazoló Hatóság és a lebonyolításban 
érintett szervezet köteles feladataik ellátására kizárólagosan az EMiR-rendszert hasz-
nálni, azokat az e rendeletben foglalt feladataik ellátásánál bármely adat vagy tény 
megismerését követő három napon belül rögzíteni az EMiR-rendszerben. Az Euró-
pai Unióval történő elszámolások benyújtása az EMiR-ben teljeskörűen rögzített ada-
tok alapján, kizárólag az EMiR-ben elkészített dokumentumokkal történhet. Az Euró-
pai Bizottság és az illetékes szervek felé történő bármely adatszolgáltatás – ha a kért 
adat az EMiR-ben rögzítésre került – kizárólag az EMiR-ben rögzített adatok alapján 
történhet. Követelmény, hogy a pályázók és a támogatást igénybe vevők adatszolgál-
tatási kötelezettségeiknek minden támogatási forma esetében lehetőleg elektroniku-
san tegyenek eleget. 

6.2.6. VÉGREHAjTáSi jElENTÉS

Az irányító Hatóságoknak az oP-k végrehajtásáról évente, valamint a támogatási idő-
szak végén végrehajtási jelentést kell készíteni, és – a Monitoring Bizottság általi jóvá-
hagyást követően – be kell nyújtani az Európai Bizottság részére, melynek határideje 
minden év június 30. napja. A jelentés benyújtása az időközi kifizetések teljesítésének 
feltétele. A jelentést az érintett operatív program költségének teljes összegével ará-
nyos terjedelemben (adott esetben összefoglaló formájában), az alábbi tartalommal 
kell megtenni:
a) Az operatív program és a prioritási tengelyek megvalósítása terén elért előrehala-

dás, a prioritási tengelyre vonatkozó indikátorok révén, számszerűsített formában.
b) A pénzügyi indikátorok számszerűsítése, az egyes prioritási tengelyekre vonatkozó-

an részletesen meghatározva a következőket:
 • a kedvezményezettek által kifizetett, igazolt, elszámolható kiadás teljes összege és 
az ennek megfelelő közpénzből való hozzájárulás;

 • a kedvezményezettek által kifizetett, igazolt, elszámolható kiadás teljes összege és 
a program teljes finanszírozása közötti arány, beleértve az uniós finanszírozást és a 
kapcsolódó nemzeti részt is.

c) Kizárólag tájékoztatási céllal a pénzeszközök kategóriánkénti indikatív lebontása. A 
műveleteket ötféle szempont szerint lehet kategóriákba sorolni:

 • Prioritási témák: 86 kategória (pl. iKT, K+F, vasút)
 • Finanszírozási formák: 4 kategória (vissza nem térítendő támogatás, támogatás – hi-
tel, kamattámogatás, garanciák, tőkeberuházás, egyéb)

 • Területi dimenzió: 11 kategória (pl. városi, hegyvidéki, szigeti, határon átnyúló) 
 • Gazdasági tevékenység: 23 kategória (pl. halászat, építőipar, oktatás)
 • Elhelyezkedés: a régió, terület, ahol a műveletet végrehajtják (országonként eltérő) 

d) Az irányító Hatóság vagy a Monitoring Bizottság által a végrehajtás minőségének 
és eredményességének szavatolása érdekében tett lépések leírása (monitoring és 
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értékelési intézkedések, a végrehajtás során felmerült jelentősebb problémák és 
meghozott intézkedések, technikai segítségnyújtás igénybevétele).

e) A program nyilvánosságának biztosítása érdekében hozott intézkedések bemuta-
tása, beleértve a kommunikációs terv módosításainak tartalmát.

f ) Tájékoztatás az operatív program végrehajtása során felmerült, és a közösségi jog-
nak való megfeleléssel összefüggő jelentősebb problémákról, valamint az azok ke-
zelésére hozott intézkedésekről.

g) Nagyprojektek előrehaladása és finanszírozása.
h) Az operatív program végrehajtási szakasza során az irányító Hatóság vagy más ha-

tóság részére, a tagállam által elvégzett pénzügyi korrekciót követően felszabadí-
tott támogatás felhasználása.

i) olyan esetekről való beszámolás, amelyek során a fenntartási kötelezettséget érin-
tő lényeges módosításról van szó.

j) A pénzügyi konstrukciók finanszírozása és végrehajtása terén elért előrehaladás, ne-
vezetesen:

 • a pénzügyi konstrukció és a végrehajtási intézkedések leírása;
 • a pénzügyi konstrukciót végrehajtó jogalanyok meghatározása, ideértve a holdin-
galapok által képviselt jogalanyokat is;

 • a strukturális alapokból vagy nemzeti társfinanszírozásból származó, és a pénzügyi 
konstrukciókba fizetett támogatások összege;

 • a strukturális alapokból vagy nemzeti társfinanszírozásból származó, és a pénzügyi 
konstrukciók keretében kifizetett támogatások összege.

Az Európai Bizottság a kézhezvételtől számított 10 (a 2014–2020-as időszakban 15) 
munkanapon belül tájékoztatja a tagállamot az éves jelentés elfogadhatóságáról, és 2 
hónapon belül (zárójelentésnél 5 hónapon belül) érdemben véleményezi azt. Ameny-
nyiben a bizottság az előírt határidőn belül nem ad választ, a jelentést elfogadottnak 
kell tekinteni.

Az éves végrehajtási jelentés benyújtásakor az Európai Bizottság és az irányító 
Hatóság a végrehajtás javítása érdekében minden évben megvizsgálja az operatív 
program végrehajtásában történt előrelépést, az előző évben elért főbb eredmé-
nyeket, a pénzügyi lebonyolítást és más tényezőket. Vizsgálható emellett az irányí-
tási és ellenőrzési rendszer bármely olyan vonatkozása, amely a legutóbbi éves el-
lenőrzési jelentésben vagy a Monitoring Bizottsági üléseken felmerült. A vizsgálat 
általában az éves áttekintő értekezlet (Annual Review Meeting) keretében történik, 
az év második félévében. A vizsgálatot követően a bizottság észrevételeket tehet a 
tagállam és az irányító Hatóság számára, amelyek ezekről tájékoztatják a Monitor-
ing Bizottságot. A tagállam tájékoztatja a bizottságot az ezen észrevételekre vála-
szul hozott intézkedésekről.

6. A FEjlESzTÉSPoliTiKA iNTÉzMÉNyRENdSzERE
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A végrehajtási jelentéseket a 2014–2020-as időszakban is évente kell benyújtani. A 
2017-ben és 2019-ben benyújtandó éves jelentések, valamint a záró végrehajtási je-
lentések a programok célkitűzéseiben történt előrehaladásra vonatkozó adatokat, és 
azok értékelését is bemutatják.

6.2.7. TájÉKozTATáS ÉS NyilVáNoSSáG

Az Európai Unió fokozott figyelmet fordít az általa társfinanszírozott fejlesztések lát-
hatóságára, és arra, hogy a fejlesztés uniófinanszírozási jellege is látható legyen a 
közvélemény számára. Ennek érdekében a tagállam és az operatív program irányító 
Hatósága köteles tájékoztatást nyújtani a műveletekről és a társfinanszírozott prog-
ramokról, és nyilvánosságra hozni azokat. A tájékoztatás címzettjei az európai uni-
ós polgárok és a kedvezményezettek, célja pedig az unió szerepének kiemelése, va-
lamint annak biztosítása, hogy az alapok által nyújtott támogatás átlátható legyen. 
A tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali követelmények betartása tehát az irányí-
tó Hatóság felelőssége.

A tájékoztatáshoz kapcsolódó specifikus szabályokat a 2007–2013-as programozá-
si időszakban az 1828/2006/EK Rendelet tartalmazta, a 2014–2020-as időszak vonat-
kozásában pedig az 1303/2013/EU Rendelet és a 821/2014/EU végrehajtási Rendelet. 
A tájékoztatás nem választható, hanem kötelező tagállami feladat, melyek elvégzésé-
hez az EU támogatást is ad. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a végső kedvezménye-
zettekre, a partnerekre (köztük a gazdasági és szociális partnerekre), a lehetséges pro-
jektgazdákra, valamint a szélesebb nyilvánosságra is. 

A nyilvánosságra vonatkozó intézkedések kereteit az iH által kidolgozott, és az oP 
elfogadásától számított 6 hónapon belül benyújtott kommunikációs stratégia hatá-
rozza meg, amely a következőket foglalja magában: 

 • a megközelítés leírása, beleértve a tagállam vagy az irányító Hatóság által hozandó, 
a potenciális kedvezményezetteket, a kedvezményezetteket, a multiplikátorokat és 
a szélesebb közönséget megcélzó főbb tájékoztatási és kommunikációs intézke-
déseket, azok módozatait, az adatoknak helyt adó internetes portál megjelölését;

 • leírás azokról az anyagokról, amelyeket a fogyatékossággal élő személyek számára 
is hozzáférhető formátumban bocsátanak rendelkezésre; 

 • annak leírása, hogy a kedvezményezettek milyen támogatást kapnak a kommuni-
kációs tevékenységeikhez; 

 • a stratégia végrehajtásának tájékoztató jellegű költségvetése;
 • tájékoztatási és kommunikációs intézkedések végrehajtásáért felelős igazgatási 
szervek leírása a személyi erőforrásokkal együtt; 
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 • annak megjelölése, hogy a szakpolitika, az operatív programok és a műveletek látha-
tósága, az irántuk való figyelemfelkeltés, valamint az alapok és az unió szerepe szem-
pontjából hogyan értékelendők a tájékoztatási és kommunikációs intézkedések; 

 • adott esetben leírás az előző operatív program főbb eredményeinek felhasználásáról; 
 • a következő évben végrehajtandó tájékoztatási és kommunikációs tevékenysége-
ket tartalmazó éves frissítés.

A kommunikációs tervről és végrehajtásáról az iH tájékoztatja az Audit Hatóságot, a 
terv előrehaladásáról a végrehajtási jelentésekben is be kell számolni. Az irányító Ha-
tóság gondoskodik arról, hogy a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézke-
déseket a kommunikációs tervnek megfelelően hajtsák végre a lehető legszélesebb 
médialefedettség mellett, megfelelő területi szinten különféle kommunikációs for-
mák és módszerek segítségével.

Az irányító Hatóság legalább évente egyszer tájékoztatja a felelős Monitoring 
Bizottságot a kommunikációs stratégia végrehajtásában elért eredményekről és 
az eredmények elemzéséről, továbbá a következő év során elvégzendő, terve-
zett tájékoztatási és kommunikációs tevékenységekről. A Monitoring Bizottság – 
amennyiben szükségesnek tartja– véleményt nyilvánít a következő évre tervezett 
tevékenységekről.

Az irányító Hatóság gondoskodik az operatív program széles körben történő meg-
ismertetéséről, az érintett alapokból származó pénzügyi hozzájárulások részleteinek 
ismertetéséről, valamint arról, hogy valamennyi érdekelt fél számára rendelkezésre 
álljon a döntéséhez szükséges információ a programról. Ezen kívül az operatív prog-
ram keretében a közösségtől és a tagállamtól származó közös támogatás által kínált 
finanszírozási lehetőségekről a lehető legszélesebb körben tájékoztatást nyújt. Az irá-
nyító Hatóság a lehetséges kedvezményezettek számára egyértelmű és részletes tá-
jékoztatást nyújt legalább a következőkről:

 • az egy adott operatív program keretében történő finanszírozásra való jogosultság 
érdekében teljesítendő feltételekről;

 • a finanszírozási kérelmek elbírálási eljárásainak leírásáról, valamint az érintett idő-
szakokról;

 • a finanszírozandó műveletek kiválasztási kritériumairól;
 • a nemzeti, regionális vagy helyi szintű kapcsolattartókról, akik tájékoztatással tud-
nak szolgálni az operatív programokról.

Ezenkívül az irányító Hatóságnak
 • a támogatást nyert kedvezményezettek és 
 • a támogatott műveletek nevét, valamint 
 • a támogatás összegét

nyilvánosságra kell hoznia. 

6. A FEjlESzTÉSPoliTiKA iNTÉzMÉNyRENdSzERE
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Az iH a nemzeti jogszabályoknak és gyakorlatnak megfelelően a fenti információk ter-
jesztésére alkalmas következő szervezetek közül legalább egyet bevon a tájékoztatás-
ra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedésekbe:

 • nemzeti, regionális és helyi hatóságok, valamint fejlesztő ügynökségek;
 • kereskedelmi és szakmai egyesületek;
 • gazdasági és szociális partnerek;
 • nem kormányzati szervezetek;
 • az üzleti életet képviselő szervezetek;
 • európai tájékoztató központok és az Európai Bizottság képviseletei a tagálla-
mokban;

 • oktatási intézmények.
Az irányító Hatóság feladata legalább a következő tájékoztatásra és nyilvánosságra 
vonatkozó intézkedések megszervezése:

 • jelentős tájékoztatási tevékenység az operatív program elindításának népszerűsí-
tése érdekében;

 • évente legalább egy jelentős tájékoztatási tevékenység az operatív program(ok) ál-
tal elért eredmények bemutatására, ideértve adott esetben nagyobb projekteket is;

 • május 9-től kezdődően egy héten keresztül minden irányító Hatóság épületének 
fellobogózása az Európai Unió zászlajával;

 • a kedvezményezetteket, a műveletek nevét, valamint az egyes műveletekre elkü-
lönített közfinanszírozás összegét feltüntető jegyzék elektronikus vagy egyéb mó-
don történő közzététele.
Fontos kivétel az általános szabály alól, hogy az ESzA műveleteiben részt vevők 

nem nevezhetők meg.

Minden irányító Hatóságnak ki kell neveznie az operatívprogram-szintű tájékozta-
tásért és kommunikációért felelős személyeket, és erről tájékoztatni az Európai Bizott-
ságot. A tágállam választhatja azt a megoldást is, hogy ezt a feladatot egyetlen sze-
mélyre delegálja valamennyi operatív program esetében. A kinevezett személyekből 
közösségi hálózatok építhetők a helyes gyakorlatok, ezek között a kommunikációs 
terv eredményeinek egymással történő megosztása és a jelen szakaszban előírt tá-
jékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedések végrehajtásában szerzett ta-
pasztalatok cseréje érdekében. 

A tájékoztatás területén az irányító Hatóság mellett a kedvezményezetteknek is 
vannak feladatai: tájékoztatniuk kell a nyilvánosságot az alapoktól kapott támogatás-
ról. A kedvezményezett az általa hozott valamennyi tájékoztatási és kommunikációs 
tevékenységben felhívja a figyelmet, az alapokból a projekt számára kapott támoga-
tásra az uniós jelkép és a műveletet támogató alap(ok)ra való hivatkozás kihelyezé-
sével. A kedvezményezettek által elvégzendő kommunikációs feladatok között sze-
repel, hogy amennyiben a támogatás meghaladja az 500 ezer eurós értékhatárt, a 
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végrehajtás során, illetve a művelet elvégzését követően hirdetőtáblán kell jelezni, 
hogy ESB-finanszírozással valósult meg a projekt. Emellett az alapokból finanszírozott 
projektekben érintett minden felet (adott esetben a résztvevőket vagy a nyilvánossá-
got) tájékoztatni kell az alapok által nyújtott támogatásról. A tájékoztatási kötelezett-
ség részletes feladatait egyrészt a már korábban említett, 1303/2013/EU Rendelet és 
a 821/2014/EU végrehajtási Rendelet tartalmazza, másrészt megtalálhatók a Széche-
nyi 2020 arculati kézikönyvben is.33

A kedvezményezettek által benyújtott projektterveknek tartalmazniuk kell egy 
kommunikációs tervet, és az előhaladási jelentésben számot kell adni a nyilvános-
ságot, tájékoztatást szolgáló tevékenységekről, melyekhez mellékelni kell a vonat-
kozó bizonyítékokat (pl. fényképeket). A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcso-
latos tevékenységek, eszközök és szolgáltatások költségei a projekthez tartozó és 
támogatásra jogosult tevékenységnek minősülnek, amelyeket a projekt tevékeny-
ségei között – a támogatási szerződés által is elvárt módon – tervezni kell, illetve 
megfelelő minőségben meg kell valósítani. 

Az irányító Hatóságok az internet segítségével is igyekeznek eleget tenni tájékozta-
tási kötelezettségüknek. Néhány példa:

 • Pályázati kiírások elérhetők: http://palyazat.gov.hu/palyazatok
 • Értékelések elérhetők: http://palyazat.gov.hu/elemzesek_ertekelesek
 • Nyertes projektek adatai térképes alkalmazással: http://palyazat.gov.hu/terkepter
 • Új Széchenyi Terv: http://ujszechenyiterv.gov.hu/

 33  Széchenyi 2020 kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei – útmutató és arculati
  kézikönyv, „KTK 2020”.
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| A feJeZet ÁtteKintéSe

A projektkiválasztás a tagállamok feladata, ők határozzák meg a kiválasztási kritériumokat és 
a kiválasztás eljárásrendjét is. 

Magyarországon a 2007–2013-as időszakban többféle pályázatos eljárási formát, valamint 
kiemelt projektekre vonatkozó speciális eljárást alkalmaztak az Irányító Hatóságok. A pályáza-
ti felhíváshoz pályázati útmutató tartozik, a lehetséges kedvezményezettek az ezekben leírtak-
nak megfelelően nyújthatják be támogatási kérelmüket, azaz pályázatukat. A 2014–2020-as idő-
szakban az alábbi eljárások lehetnek: kiemelt, standard, egyszerűsített, területi, közösségvezérelt 
helyi fejlesztés (CLLD).

A támogatási kérelmek elbírálása esetén először a befogadási kritériumok teljesülését vizs-
gálják meg. Amennyiben a kérelem ennek megfelel, annak szakmai tartalmát értékelik, majd 
döntés születik a projekt támogatásáról. 

A sikeres pályázókkal a közreműködő szervezet támogatási szerződést köt vagy támogatói 
okiratot bocsát ki számukra. Ez tartalmazza a támogatás felhasználásának részletes feltételeit, 
meghatározza a szerződő felek jogait és kötelességeit.

A támogatott projektek keretében történő beszerzések esetén a kedvezményezettekre különfé-
le közbeszerzési kötelezettségek vonatkoznak.

A pályázóknak lehetőségük van kifogást benyújtani a döntési vagy támogatási eljárással kap-
csolatban, amennyiben azt jogsértőnek találják.

A különféle szabálytalanságokról az uniós szabályok és a hazai szabályozás egyaránt ren-
delkezik. A tagállamok feladata a megfelelő ellenőrzési rendszer kialakítása és működtetése, míg 
az Európai Bizottság tanácsok megfogalmazásával és tapasztalatok megosztásával segíti ezt 
a munkát. A tagállamoknak rendszeresen kell küldeniük szabálytalansági jelentéseket, és a na-
gyobb összegű csalásokat külön is jelenteniük kell.

Az egyes fejlesztési elképzelések támogatásra történő kiválasztása teljes egészében 
tagállami hatáskörbe tartozik. A pályázati rendszer működtetése az intézményrendszer 
legfontosabb feladata. A hazai Kormányrendeletek meghatározzák a támogatásokért fele-
lős intézményrendszer eljárása során betartandó alapelveket, részletes feladatokat. 

Fontos előírás, hogy a támogatási kérelemben – a támogatást igénylő azonosításához 
szükséges adatokon túl – csak olyan információ kérhető, amely a projektkiválasztási szem-
pontok alapján értékelésre kerül. A támogatási kérelemhez csatolandó mellékletként kizá-
rólag a támogatást igénylő megfelelősége, alkalmassága és a projektjavaslat megfelelősé-
ge megítéléséhez – az adott felhívás esetén – szükséges mellékletek csatolása követelhető 
meg. A 272/2014-es Kormányrendelet szigorú összeférhetetlenségi szabályokat állapít 
meg a lebonyolítási intézményrendszer számára. A támogatásra vonatkozó döntés előké-
szítésében és meghozatalában nem vehet részt az a személy vagy szervezet, aki:

 • az adott felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be; 
 • a támogatási kérelem elkészítésében részt vett; 

7. A PRojEKTKiVálASzTáSi (PályázATi) RENdSzER
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 • a projekt megvalósítója; az, akinek a támogatási kérelméről még nem született döntés.
Továbbá aki:

 • a szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony-
ban áll;

 • a szervezet vezető tisztségviselője vagy felügyelő bizottságának tagja;
 • a szervezet tagja, valamint aki abban közvetlen vagy közvetett tulajdoni részese-
déssel rendelkezik;

 • az értékelésre, a minőségellenőrzésre vagy a bírálatra benyújtott dokumentumok 
előkészítésében vagy kidolgozásában bármilyen formában részt vett;

 • az előbbiek Ptk. szerinti (8:1. §) közeli hozzátartozója;
 • az, akiről az irányító Hatósághoz érkezett bejelentés alapján megállapítható vagy 
akiről az irányító Hatóság hivatalból megállapítja, hogy a pártatlan és objektív köz-
reműködése nem biztosítható.
A támogatásra vonatkozó döntés előkészítésében és meghozatalában részt vevő 

személy vagy szervezet képviseletére jogosult személy a döntés-előkészítési eljárás 
megkezdésekor teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozatot tesz arról, hogy 
összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, a támogatásra vonatkozó döntés elő-
készítése és meghozatala során tudomására jutott minősített adatot, üzleti vagy fize-
tési titkot megőrzi. Ha a támogatásra vonatkozó döntés előkészítése és meghozatala 
során olyan tény merül fel, melynek alapján az összeférhetetlenség fennáll, az összefér-
hetetlenséggel érintett személy vagy szervezet ezt az irányító Hatóságnak haladéktala-
nul írásban bejelenti. Az összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet azon 
dokumentum tekintetében, amellyel kapcsolatban az összeférhetetlenség felmerült, 
a továbbiakban nem járhat el. Ha az összeférhetetlenséget az összeférhetetlenséggel 
érintett személy vagy szervezet nem jelenti be, a támogatásra vonatkozó döntés elő-
készítése során bárki jogosult az összeférhetetlenség megállapítását az irányító Ható-
ságnál kezdeményezni. Ha az irányító Hatóság az összeférhetetlenséget megállapítja, 
az összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet azon dokumentum tekinte-
tében, amellyel kapcsolatban az összeférhetetlenség felmerült, a továbbiakban nem 
járhat el, és az erre a dokumentumra vonatkozó addigi eljárását érvénytelennek kell te-
kinteni. A projektek folyamatba épített dokumentumalapú ellenőrzését, helyszíni elle-
nőrzését és a kifizetés engedélyezését nem végezheti olyan személy, akivel szemben 
valamely fenti kizáró ok fennáll.

Az eljárások során alkalmazandó határidők számításáról a rendelet szintén rendelke-
zik. A határidőbe nem számít bele a közlés, kézbesítés napja. Ha a határidő kezdőnap-
ja nem munkanap, a határidő a következő munkanapon kezdődik. A hónapokban vagy 
években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva megfelel a 
kezdőnapnak, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, akkor a megállapított 
határidő a hónap utolsó napján jár le. Ha a határidő utolsó napja nem munkanap, a ha-
táridő a következő munkanapon jár le. Az elektronikus úton küldött dokumentum elő-
terjesztésének időpontja a dokumentum elküldésének napja. A postai úton küldött do-
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kumentum előterjesztésének időpontja a postára adás napja. A határidő elmulasztása 
vagy a késedelem jogkövetkezményei a határidő utolsó napjának elteltével állnak be. A 
határidőt kétség esetén megtartottnak kell tekinteni.

A pályázati eljárás részletes bemutatása előtt fontosnak tartjuk bemutatni, hogy a vi-
dékfejlesztési program eljárásrendje milyen fontos változásokon megy át a 2014–2020-as 
időszakban a korábbi, 2007–2013-as időszakhoz képest. Míg a végrehajtási folyamatok a 
múltban a közigazgatási eljárási törvényen, illetve a KAP-ra vonatkozó speciális közösségi 
és hazai szabályokon alapultak, most már a 272/2014. Kormányrendelet eljárási szabályai 
az irányadók, amelyek értelmében:

 • míg az előző időszakban a támogatási konstrukciók meghirdetése jogszabályon 
alapult, most pályázati felhívás formáját ölti;

 • a támogatási kérelmek beadása kapcsán általánosságában nagyobb folyamatosság 
fog megvalósulni az előző időszak szakaszolt kérelmezési időszakaival szemben;

 • míg az előző időszak során határozatban értesültek a pályázók a kérelem elbírálásá-
nak eredményéről, most támogatási okiratot fognak kézhez kapni;

 • a potenciálisan kifizethető előleg mértéke megnő, elérheti a támogatási összeg 
50%-át megváltozott biztosítéknyújtási szabályok mellett;

 • a kötelezettségvállalás módosítása korábban módosító határozatok útján történt, a 
jövőben szerződésmódosítást kell lebonyolítani;

 • míg az előző időszakban szakaszoltan lehetett csak kifizetési kérelmet benyújtani 
(egy évben legfeljebb kettőt legfeljebb háromhavonta), a jövőben a kifizetési igé-
nyeket az egyes mérföldkövek teljesítése kapcsán lehet majd benyújtani.

7.1. A PÁlyÁZAti felhívÁS elKéSZítéSe

Az irányító Hatóság köteles a felhívást legalább 30 nappal az éves fejlesztési keretben 
meghatározott meghirdetési időpont előtt elektronikus formában megküldeni véle-
ményezés céljából a miniszterelnökség részére, amely 10 napon belül visszaküldheti, 
ha úgy ítéli meg, hogy a felhívás valamely uniós vagy hazai előírásnak nem felel meg. 
A felhívás tervezete elkészítésének belső folyamatát az EMK szabályozza. 

Az elfogadott felhívást a www.szechenyi2020.hu honlapon kell közzétenni. A felhí-
vás nem minősül az ávr. szerinti kötelezettségvállalásnak.

A felhívásnak tartalmaznia kell különösen
a)  a felhívás nevét, keretösszegét;
b)  a támogatást igénylők körét;
c)  a megítélhető támogatás összegét, mértékét;
d)  a fejlesztések indokoltságát, célját és a megvalósítandó számszerűsített eredmé-

nyeket;
e)  a támogatható tevékenységeket és a fejlesztésekkel kapcsolatos követelményeket;
f )  a projektkiválasztási szempontokat;
g)  az elszámolható költségeket;
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h)  a támogatási kérelem benyújtásának módját, helyét és határidejét;
i)  standard és egyszerűsített kiválasztási eljárás esetén azt, hogy a támogatási kére-

lem a felhívás közzétételét követő 30. nap előtt nem nyújtható be;
j)   a támogatási szerződés vagy támogatói okirat tervezetét;
k)  a támogatási kérelemhez csatolandó mellékletek listáját;
l)   a projektmegvalósítással kapcsolatos eljárásrendet;
m) a támogatási intézkedésre vonatkozó támogatási kategóriát és az arra vonatkozó  

 szabályokat, valamint
n)  a további részletes információk elérhetőségét.

A pályázók adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében a felhívásban kizáró-
lag a támogatást igénylő megfelelősége és alkalmassága, valamint a projektjavaslat 
megfelelősége megítéléséhez – az adott támogatási konstrukció esetében – szüksé-
ges mellékletek csatolása követelhető meg.

Ha a program vagy az éves fejlesztési keret módosítása vagy valamely jogszabály-
változás miatt vagy egyéb okból szükségessé válik a felhívás módosítása, az irányí-
tó Hatóság haladéktalanul módosítja a felhívást, és erről – a módosítások kiemelésé-
vel – közleményt is készít. Az irányító Hatóság a módosított felhívást és a közleményt 
megküldi a miniszterelnökségnek, amely elvégzi a módosított felhívás minőségbizto-
sítását. A közleményt és a módosított felhívást – szükség esetén a javasolt pontosí-
tások átvezetését követően – haladéktalanul, de legkésőbb az azok beérkezését kö-
vető munkanapon közzé kell tenni. A támogatást igénylő, ha a támogatási kérelmet 
a módosítás előtti feltételekkel nyújtotta be, a felhívás módosítása miatt nem kerül-
het kedvezőtlenebb helyzetbe azzal szemben, aki a támogatási kérelmet a módosí-
tott feltételeknek megfelelően nyújtotta be. Ha a felhívás módosítása miatt a módo-
sítás előtti feltételekkel benyújtott támogatási kérelmek nem értékelhetők, korrekciót 
kell elrendelni.

A 272/2014-es Kormányrendelet az általános, ún. standard eljárásrend mellett az 
alábbi négy speciális kiválasztási eljárást ismeri:
a) Kiemelt eljárásrend, amennyiben az NFK az éves fejlesztési keretben döntött a tá-

mogatást igénylőről, a projekt tárgyáról, meghatározta az egyes végrehajtandó 
projektekkel kapcsolatos szakmai elvárásokat, a hozzá kapcsolódó legmagasabb 
támogatást és végrehajtási határidőket, a támogatás közfeladat megvalósítására 
irányul, és a támogatás az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá nem tarto-
zó intézkedésnek vagy közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott támo-
gatásnak minősül.

b) Egyszerűsített eljárásrendet kell alkalmazni, ha kizárólag a támogatást igénylő jo-
gosultsága vagy legfeljebb ezen felül a felhívásban előírt mérlegelést nem igénylő 
értékelési szempontok vizsgálatára kerül sor, valamint nem állnak fenn a kiemelt ki-
választási eljárásrend feltételei. Egyszerűsített kiválasztási eljárást lehet továbbá al-
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kalmazni a Vidékfejlesztési Programból finanszírozott terület-, illetve állatlétszám- 
alapú támogatások esetén.

c) Területi kiválasztási eljárásrend, ha a főváros, a megye és a megyei jogú város in-
tegrált területi programja keretében támogatandó projektek támogatási kérelme-
iről van szó, ha az adott területi program a területi kiválasztási eljárásrend alkalma-
zását írja elő.

d) clld (közösségvezérelt helyi fejlesztés) kiválasztási eljárásrendet kell alkalmazni, ha 
azt már az operatív program is előírja. Közösségvezérelt helyi fejlesztés (clld) kivá-
lasztási eljárásrendben az iH regisztrációs felhívást tesz közzé a helyi akciócsoportok 
kiválasztása céljából, mely tartalmazza a regisztráció feltételeit. A regisztrációs fel-
tételeknek megfelelt helyi akciócsoportokat az iH nyilvántartásba veszi, és számuk-
ra felhívást tesz közzé helyi fejlesztési stratégia megalkotására. Az iH a beérkezett 
helyi fejlesztési stratégiákat tartalmazó támogatási kérelmekről standard kiválasztá-
si eljárásrendben dönt. A helyi akciócsoportokkal az iH támogatási és támogatás-
közvetítői szerződést köt. 

Standard eljárást kell alkalmazni akkor is, ha a támogatás ugyan közfeladat megva-
lósítására irányul, de a forrásokat az éves fejlesztési keretben a lehetséges támogatást 
igénylők között nem osztották fel előzetesen. Kiemelt eljárásrendben az iH a felhívás 
közvetlen megküldésével az éves fejlesztési keretben nevesített támogatást igénylőt 
felkéri a támogatási kérelem felhívásban meghatározott időpontban történő benyúj-
tására. Területi eljárásrendben a területi szereplők a Monitoring Bizottság által jóvá-
hagyott kiválasztási szempontrendszer alapján elkészítik az integrált Területi Progra-
mokat (iTP) és benyújtják a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter 
részére, kinek egyetértése esetén, javaslatára az iTP-ket az iH felterjeszti az NFK-nak.

A támogatási kérelmet a felhívásban meghatározott elektronikus alkalmazással (ki-
töltőprogram) kell elkészíteni és benyújtani. A támogatási kérelem akkor minősül be-
nyújtottnak, ha a támogatást igénylő a felhívás részeként közzétett nyomtatványon a 
támogatási kérelem elektronikus benyújtásáról nyilatkozott, és a nyilatkozatot az egy-
séges működési kézikönyvben és a felhívásban meghatározott módon az irányító Ha-
tósághoz benyújtotta. A támogatási kérelem monitoring és információs rendszerbe 
történő beérkezéséről a támogatást igénylő értesítést kap. 

Ha a felhívás nem zárja ki, támogatási kérelmet a projekt megvalósítására létreho-
zott konzorcium is benyújthat. A konzorcium létrehozására irányuló, a felhívás része-
ként közzétett szerződéstervezetben foglalt rendelkezéseket is tartalmazó konzorciu-
mi szerződéssel a támogatási kérelem benyújtására jogosult támogatást igénylők arra 
vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet a támogatási kérelemben meghatározott 
módon közösen megvalósítják. A konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a 
felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet. 
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A konzorciumot az irányító Hatósággal szemben a konzorciumi tagok által a kon-
zorciumi szerződésben kijelölt tag képviselheti.

A Vidékfejlesztési Program keretében benyújtott kérelmekre a horizontális, minden 
operatív programra jellemző szabályokon felül speciális eljárási szabályok is érvénye-
sülnek a 272/2014. számú Kormányrendelet alapján. Ezek közül a legfontosabbak:

 • EMVA- és ETHA-forrásból származó támogatásokra vonatkozó támogatási kérelmet 
azon igénylő nyújthat be, aki legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyi-
dejűleg kérelmezi a nyilvántartásba vételét a kifizető ügynökség által vezetett ügy-
fél-nyilvántartási rendszerben.

 • A támogatási kérelem, illetve a kifizetési igénylés benyújtása során a támogatást 
igénylő helyett nyilvántartásba vett meghatalmazott is eljárhat.

 • Az elektronikusan benyújtandó támogatási kérelmek esetében a kérelmet (a többi 
alap működésétől eltérően) ügyfélkapun keresztül kell benyújtani.

 • A terület-, illetve állatlétszám-alapú támogatások esetén az évenkénti kifizetési ké-
relmet az MVH-nál rendszeresített egységes kérelem útján lehet benyújtani. Az 
egységes kérelem a KAP összes közvetlen támogatását, illetve a terület-, illetve ál-
latlétszám-alapú vidékfejlesztési intézkedéseket tömörítő egységes, elektronikus 
kérelmezési felület.

7.2. A tÁmoGAtÁSi Kérelem elBírÁlÁSA

A benyújtást követő lépés, hogy az irányító Hatóság a támogatási kérelem beérke-
zését követően, a felhívásban szereplő jogosultsági szempontok szerint, felhíváson-
ként kialakított ellenőrzési lista alapján elvégzi a kérelem jogosultsági ellenőrzését. 
Megfelelés esetén 10 napon belül értesíteni kell az igénylőt, hiányosság esetén szin-
tén 10 napon belül, 7 napos határidő tűzésével fel kell szólítani az igénylőt a hiány-
pótlásra (erre egyszer van lehetőség, de egyszerűsített eljárásrendben fő szabály sze-
rint egyszer sem). 

A jogosultsági ellenőrzést követi a tartalmi értékelés. Fő szabály szerint szakaszos 
elbírálást kell alkalmazni, amelyet a felhívásban rögzített szakasz zárását vagy beadá-
si határnapját követően, a határidőig benyújtott támogatási kérelmek tartalmi érté-
kelési szempontoknak való megfelelés szerinti sorrendisége alapján kell lefolytatni.

A támogatásra vonatkozó döntés előkészítésének és meghozatalának eljárását
 • folyamatos meghirdetés esetén a beérkezés sorrendjében, a rendelkezésre álló for-
rás kimerüléséig;

 • szakaszos elbírálás esetén a pályázati felhívásban rögzített pályázati szakasz zárá-
sát vagy beadási határnapját követően, a határidőig benyújtott pályázatok befo-
gadási és értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti sorrendisége alapján 
kell lefolytatni.
A befogadott projektjavaslatokat értékelni kell, kivéve, ha egyszerűsített kiválasztá-

si eljárásrendben a támogatási kérelemről kizárólag a jogosultsági szempontok vizs-
gálata alapján születik döntés. A projektjavaslat értékelésében, továbbá a támoga-
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tási döntés előkészítésében részt vevőket a támogatást igénylő döntésről történő 
tájékoztatása időpontjáig titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartási kötelezett-
ség nem terjed ki a benyújtott támogatási kérelemnek a projektkiválasztási eljárásban 
való előrehaladásáról történő tájékoztatásra. Ha a támogatási kérelemben szereplő 
információ nem egyértelmű vagy ellentmondást tartalmaz, és a felhívás lehetőséget 
nyújt tisztázó kérdés alkalmazására, az irányító Hatóság az értékelés során tisztázó kér-
dést tehet fel, melynek megválaszolására legalább 3 napos határidőt kell biztosítania. 
A határidőn túl beérkezett választ figyelmen kívül kell hagyni.

Ha a támogatást igénylő támogatás szempontjából releváns adataiban változás kö-
vetkezik be, a támogatást igénylő köteles azt haladéktalanul írásban bejelenteni a tá-
mogatónak. Ha a támogatást igénylő kérelmében valótlan adatot közölt vagy valót-
lan tartalmú nyilatkozatot tett – a nyilvánvaló adminisztrációs hiba esetét kivéve –, 
úgy az nem támogatható.

A támogatási kérelemről az irányító Hatóság dönt (folyamatos elbírálás esetén a 
támogatási kérelem beérkezésétől, szakaszos elbírálás esetén a felhívásban rögzített 
szakasz zárásától számított) 30 napon belül. Fő szabály szerint (kivétel: kiemelt és egy-
szerűsített eljárásrend) erre döntés-előkészítő bizottság döntési javaslata alapján ke-
rül sor. döntés-előkészítő bizottság összehívása esetén az iH támogatási kérelemről 
hozott döntési határideje 10 nappal meghosszabbodik. A döntés-előkészítő bizott-
ság tagjainak száma legfeljebb 5 fő. A döntés-előkészítő bizottság összehívását, mű-
ködését, tagjait az irányító Hatóság által kiadott ügyrendben kell meghatározni. Ha 
a döntés-előkészítő bizottságot össze kell hívni, a döntés-előkészítő bizottságban 
többségi szavazati joggal vesznek részt a szakpolitikai felelős által delegált személyek. 

Ha a projektjavaslat javasolt támogatási összege meghaladja az egymilliárd forintot, 
nem az irányító Hatóság, hanem a kormány európai uniós források felhasználásával 
kapcsolatos irányító Hatósági feladatok ellátására kijelölt tagjának előterjesztése alap-
ján dönt az NFK a projektjavaslatról.

A projektjavaslat csökkentett elszámolható összköltséggel vagy csökkentett támo-
gatási összeggel támogatható, ha a projektjavaslat tervezett elszámolható költségei 
között olyan költségtétel szerepel, amely nem elszámolható, nem szükséges a pro-
jekt céljának teljesítéséhez vagy aránytalanul magas. Ha a támogatási kérelem csak 
feltételekkel támogatható, a támogatási döntésben meg kell határozni a támogatást 
igénylő által teljesítendő feltételeket.

A döntésről az iH tájékoztatja a támogatást igénylőt, és megküldi részére a támo-
gatási szerződés tervezetét, a döntést 1 napon belül rögzíteni kell a monitoring és 
információs rendszerben. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a kérelem elutasítása, 
csökkentett összköltséggel történő támogatása vagy feltételekkel történő támogatá-
sa esetén a kifogás benyújtásának lehetőségét, módját. A támogatást igénylő a kérel-
me értékelését, a döntésről szóló tájékoztatás kézhezvételét követően megtekintheti. 
Standard és egyszerűsített kiválasztási eljárásrend esetén, ha a beérkező támogatási 
kérelmek száma meghaladja a tervezettet, a határidőt az irányító Hatóság egy alka-
lommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja.
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Az operatív program vonatkozó prioritása keretén belül megítélt, támogatási szer-
ződésben rögzített, de a kedvezményezett által fel nem használt, az irányító Hatóság 
által visszatartott, a kedvezményezett által visszafizetett vagy a projekt szakaszolá-
sa miatt áthúzódó támogatási összeg prioritáson belüli felhasználásáról az iH dönt, a 
központi koordinációs szerv által jóváhagyott támogatási konstrukció alapján.

A Vidékfejlesztési Program keretében benyújtott kérelmek bírálatára érvényesülnek 
speciális szabályok is, ezek közül a legfontosabbak:

 • A kérelmekről hozott döntést a közösségi KAP-jogszabályokban meghatározott el-
lenőrzések lezárását követő 30 napon belül kell meghozni.

 • A támogatási kérelmekről szakaszos elbírálással a felhívásban rögzített támogatá-
si mértékek alapján, és az egyes intézkedésekre elkülönített forrás figyelembevéte-
lével rangsor állításával, arányosítással, vagy az előbbi eszközök és a benyújtás sor-
rendjének együttes alkalmazásával kell dönteni.

 • Az EMVA- és ETHA-forrásból származó támogatások esetében nem lehetséges a tá-
mogatási kérelem feltétellel történő támogatása.

 • EMVA-forrású támogatások esetén is alkalmazni kell a KAP közvetlen támogatá-
sok egységes szakmai feltételrendszerét, a kölcsönös megfeleltetést. Ez azt jelen-
ti, hogy a közvetlen támogatások vonatkozásában meghozott kölcsönös megfelel-
tetési döntés szolgál a kölcsönös megfeleltetési rendszer szabályainak megsértése 
miatti igazgatási bírság jogalapjául az érintett EMVA-jogcímek esetében is.

 • A kedvezményezett által vállalt kötelezettségek teljesítésének időtartama alatt a 
mezőgazdasági üzem egészének vagy a kötelezettség vállalásával érintett részének 
átruházása csak a kötelezettségek átvállalásával lehetséges. Az átvállalással az át-
adó mentesül a kötelezettségek alól. Az átvállaló csak egy személy lehet, a kötele-
zettség átvállalásához az irányító Hatóság előzetes jóváhagyása szükséges.

7.3. A tÁmoGAtÁSi SZerZődéS, A tÁmoGAtói oKirAt

A sikeres pályázókkal az irányító Hatóság támogatási szerződést köt. A támogatási 
szerződés a kedvezményezett, azaz a támogatásban részesített támogatást igénylő 
és az iH között létrejött polgári jogi szerződés. Egyszerűsített kiválasztási eljárásrend 
esetén az irányító Hatóság nem támogatási szerződést köt, hanem – egyszerűbb el-
járás keretében – támogatói okiratot ad ki, amely a pályázat elfogadásával keletkez-
tet a támogatás nyújtásának és felhasználásának részletes szabályairól szólóan polgá-
ri jogi jogviszonyt. A támogatási szerződéssel támogatási jogviszony jön létre, amely 
alapján az iH támogatás nyújtására, a kedvezményezett pedig a támogatási kérelem-
ben és a támogatási szerződésben meghatározott gazdaság- vagy társadalompoliti-
kai jellegű fejlesztési cél megvalósítására köteles. Támogatói okirattal akkor jön létre a 
támogatási jogviszony, ha a kedvezményezett átveszi a támogatói okiratot, vagy azt 
közöltnek kell tekinteni.
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A támogatási szerződés tartalmazza a támogatás felhasználásának részletes felté-
teleit, meghatározza a szerződő felek jogait és kötelességeit. A szerződés polgári jogi 
jellege ellenére közjogi elemeket is tartalmaz. 

Minden fél kötelessége a szerződésben foglaltak maradéktalan betartása, amit elő-
segít a támogatási szerződésekhez tartozó közös érdekeltségi viszony a támogatá-
sok szabályszerű felhasználására vonatkozóan. Nem kell a feleknek megállapodniuk 
olyan kérdésekben, amelyeket jogszabály rendez. Ebben az esetben az általános jog-
szabályi rendelkezések mellett számos speciális, az uniós támogatások felhasználását 
szabályozó jogszabály rendelkezik. A támogatási szerződés nem hagyományos mel-
lérendeltségi viszony. Egy speciális szerződés, melynek tartalmát jogszabály írja elő, 
és amelyben az egyik félnek – jogszabályban kapott felhatalmazás alapján – speciá-
lis jogosítványai vannak. Előfordulhat, hogy a szerződés kötelezettségeinek teljesíté-
se során a kedvezményezett és az iH között vita keletkezik. A vita kapcsán a jogok és 
kötelezettségek vonatkozásában alapvetően a szerződés szövege az irányadó. A tá-
mogatási szerződés – rendes esetben – megszűnik, ha azt valamennyi fél szabály-
szerűen teljesíti, illetve ha a projekt ellenőrzése és monitoringja az operatív program 
záró kifizetését, az Európai Bizottság által történő teljesítést követő 3 év eltelt, amiről 
a szerződő szervezet értesíti a kedvezményezettet. 

A támogatási szerződés megkötéséhez vagy – ha a felhívás lehetővé teszi – legké-
sőbb az első kifizetési kérelemhez a kedvezményezett köteles benyújtani

 • a kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek a költségvetési szerv, 
a helyi önkormányzat, a kisebbségi önkormányzat, az egyház, a felsőoktatási intéz-
mény, a közalapítvány és a Magyar állam kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági 
társaság kivételével – bank által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyzői 
hitelesítéssel ellátott aláírásmintáját;

 • a kedvezményezett – a költségvetési szerv, a helyi, nemzetiségi önkormányzat, az 
egyház, a felsőoktatási intézmény, a közalapítvány és a Magyar állam kizárólagos 
tulajdonában lévő gazdasági társaság kivételével – alapító (létesítő) okiratát vagy 
jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratát;

 • az egyszeri elszámolók kivételével az önerő rendelkezésre állását igazoló dokumen-
tumokat és nyilatkozatokat; 

 • a projekt megvalósításának elindításához szükséges összes jogerős hatósági enge-
délyt vagy az azok megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumen-
tumokat.

A támogatói okirat kiadásához vagy a támogatási szerződés megkötéséhez a fenti 
dokumentumok ismételt benyújtása nem szükséges, ha azok korábban már benyúj-
tásra kerültek, és azok tartalma a befogadást követően nem módosult. A Kbt. hatá-
lya alá tartozó kedvezményezett részére a támogatási szerződés megkötésének felté-
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teleként a szerződéskötést megelőzően közbeszerzési eljárás lefolytatása is előírható.
Nem adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal (kizá-

ró okok), aki
 • a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megté-
vesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen tartalmú nyilatkozatot tett;

 • jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a 
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll;

 • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi clXXXi. tör-
vény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban;

 • a jogszabályban a támogatói okirat kiadásának, a támogatási szerződés megköté-
sének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumo-
kat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;

 • nem felel meg az áht. 50. § (1) bekezdése szerinti (átláthatósági) követelmények-
nek;

 • nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
 • a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
 • esetében fennáll harmadik személy irányában olyan kötelezettség, amely a támo-
gatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja.
A szerződés legalább az alábbiakat tartalmazza:

a) a támogatott tevékenység meghatározását, a projektszintű mérföldköveket, a mű-
szaki, szakmai tartalom leírását, a teljesítendő indikátorokat, szakpolitikai mutatókat 
és azok célértékeit, teljesítésük határidejét;

b) a támogatás összegét, a támogatási intenzitást, a támogatási kategóriát és az elszá-
molható költségeket;

c) a projekt fizikai befejezésének, megvalósításának, pénzügyi befejezésének határ-
idejét;

d) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését, a kedvez-
ményezett által benyújtott, az irányító Hatóság által elfogadott költségterv alapján;

e) a támogatás – ideértve az előleget is – igényléséhez benyújtandó alátámasztó do-
kumentumok felsorolását;

f ) a beszámolással és az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat;
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének 

rendjét, a visszafizetés biztosítékait és a biztosítékmentesség tényét, a biztosíték-
mentesség alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezés egyértelmű megjelölésével;

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasz-
tó bizonylatok teljeskörű megőrzésének határidejét;

i) a 272/2014-es Kormányrendelet szerinti adatszolgáltatásokhoz szükséges adatok 
és az azokban bekövetkező változások irányító Hatóság felé történő bejelentésé-
nek kötelezettségét, a bejelentési kötelezettség elmulasztásának következményeit;

j) a támogatási jogviszony megszüntetésének egyes eseteit;
k) az „A kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt 
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nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, va-
lamint a korrupcióellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A kedvezményezett 
nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat eljáró harmadik személynek ajándé-
kot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást” szövegű korrupcióellenes záradékot.
A szerződéskötési eljárás a támogatói döntés meghozatalát követően indul. Az 

iH a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok beérkezésé-
től számított 10 napon belül az általa aláírt támogatási szerződést a kedvezménye-
zettnek megküldi. Ha a megküldött dokumentumok hiányosak vagy hibásak, a köz-
reműködő szervezet a beérkezéstől számított 10 napon belül, legfeljebb 30 napos 
határidő kitűzésével, az összes hiány, illetve hiba egyidejű megjelölésével hiánypót-
lásra hívja fel a kedvezményezettet. Ha a szerződéskötéshez szükséges valamely in-
formáció nem egyértelmű vagy ellentmondást tartalmaz, egy alkalommal tisztázó 
kérdés feltételére van lehetőség, melynek teljesítésére legalább 3, legfeljebb 8 na-
pos határidőt kell biztosítani.

A támogatói döntés kedvezményezett általi kézhezvételétől számított 30 napon 
belül meg kell kötni a támogatási szerződést. Ha a támogatási szerződés megköté-
séhez a projektgazdától vagy harmadik féltől függő támogatási szerződési feltéte-
lek teljesítése szükséges, a 30 napos határidőt a feltételek teljesítésére megállapított 
határidő utolsó napjától kell számítani. A határidőbe a projektgazda hiánypótlási és 
tisztázó kérdésre adott válaszadási ideje, valamint a kifogás elbírálásának időtartama 
nem számít bele. Ha a feltételek teljesítése a kedvezményezett érdekkörén kívül, a 
támogatási jogviszonnyal összefüggésben felmerült okból, a feltételek teljesítésére 
megadott határidőn belül nem lehetséges, az irányító Hatóság a kedvezményezett 
indokolt kérelmére a határidőt egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbít-
hatja. Ha a feltételek teljesítésére nyitva álló határidő a kedvezményezettnek felróha-
tó okból eredménytelenül telik el, a támogatási döntés érvényét veszti. 

Nagyprojekt esetében a támogatási szerződés megkötését követően az iH jóvá-
hagyás céljából megküldi az Európai Bizottságnak a támogatási kérelmet, amelyről 
a központi koordinációs szervet is tájékoztatja. Kivételes esetben az iH a támogatá-
si szerződés megkötését megelőzően is megküldheti az Európai Bizottságnak a tá-
mogatási kérelmet, azonban ha a támogatási szerződés megkötésére a támogatási 
kérelem megküldését követő 40 napon belül nem kerül sor, az irányító Hatóság kez-
deményezi az Európai Bizottságnál a jóváhagyás folyamatának felfüggesztését. Az iH 
tájékoztatja a szakpolitikai felelőst, a kedvezményezettet, az igazoló Hatóságot, va-
lamint a központi koordinációs szervet a támogatási kérelem Európai Bizottság által 
történő befogadásáról, valamint jóváhagyásáról vagy elutasításáról. Ha az Európai Bi-
zottság döntése alapján a projekt tartalma, illetve költségvetése megváltozik, a támo-
gatási szerződést a bizottsági határozattal összhangban módosítani kell.
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A támogatási szerződésben rendelkezni kell a támogatás visszavonása, a támoga-
tási szerződéstől történő elállás, illetve szabálytalanság esetén visszafizetendő támo-
gatás visszafizetésének biztosítékairól is, melyek a felhívásban meghatározottak sze-
rint az alábbiak lehetnek:

 • garanciavállaló nyilatkozat;
 • ingatlan-jelzálogjog;
 • a támogatást igénylő gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet cégjegyzésre jo-
gosult vezető tisztségviselőjének, vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel 
rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdon-
résszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása;

 • garanciaszervezet által vállalt kezesség;
 • biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – 
kötelezvény;

 • állami kezesség.

A biztosítékoknak a fenntartási kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell 
állniuk. A biztosíték a biztosítéknyújtási kötelezettséggel érintett időszaknál rövidebb 
lejárattal is rendelkezésre bocsátható azzal, hogy az érintett biztosíték érvényességé-
nek lejártát legalább 45 nappal megelőzően annak meghosszabbítását vagy cseré-
jét a kedvezményezettnek igazolnia kell. Ennek elmaradása a kifizetések felfüggeszté-
sét, illetve szabálytalansági eljárást von maga után, továbbá a támogató a támogatási 
szerződéstől elállhat.

A biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt, to-
vábbá a már kifizetett támogatás együttes összegét. A záró kifizetési igényléshez a 
biztosíték értékét csak abban az esetben szükséges kiegészíteni, ha a kedvezménye-
zett fenntartási időszakban nyújtandó biztosítéki értékét nem éri el az addig nyújtott 
biztosíték. Biztosíték legfeljebb a projektre megítélt támogatási összeget elérő biz-
tosítéki értékig kérhető. A 20 millió forintot meghaladó, de az 50 millió forintot meg 
nem haladó támogatással megvalósuló beruházási projektek esetében a megvalósí-
tást követő (fenntartási) időszakra vonatkozóan biztosítékokat nem kell nyújtani. Az 
50 millió forintot meghaladó támogatással megvalósuló beruházási projektek eseté-
ben a fenntartási időszakra biztosítékokat a kifizetett támogatás 50%-ának megfele-
lő mértékben kell nyújtani.

A közszolgáltatási tevékenységre irányuló támogatási szerződéssel és közszolgál-
tatás biztosításáról szóló, legalább a fenntartási időszak végéig hatályos szerződéssel 
rendelkező, többségi állami, illetve önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társa-
ságnak a fenntartási időszakra nem kell biztosítékot nyújtania. 
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zálogjog alkalmazásánál első ranghelyű jelzálogjogot kell előírni. Második vagy to-
vábbi ranghelyre – akár ranghelycsere útján – történő bejegyzés elfogadásra akkor al-
kalmas, ha a korábbi ranghelyű bejegyzések teljesítése esetén a vagyontárgy értéke 
még fedezetet nyújt a támogatási összegre.

Ha az adott biztosíték a vonatkozó jogszabályok szerint valamely nyilvántartásba 
való bejegyzéssel jön létre, a támogatás folyósításához a nyilvántartásba való bejegy-
zésre van szükség. A támogatási összeg – ideértve az előleget is – első folyósítása csak 
akkor engedélyezhető, ha a biztosítékok a támogatási szerződésben foglaltak szerint 
rendelkezésre állnak.

A kedvezményezett számára a biztosítékcserét lehetővé kell tenni, ha az új biztosí-
ték végrehajthatósága, illetve az általa fedezett érték megfelel a biztosítékokra vonat-
kozó feltételeknek. A kedvezményezett az egyes kifizetési igénylésben igényelt támo-
gatási összegnek megfelelően megemelt biztosítéki mértéket legkésőbb a kifizetési 
igénylés benyújtásával egyidejűleg igazolja. Ennek elmaradása – a kifizetési igénylés 
hiánypótlását követően – a kifizetési igénylés elutasítását vonja maga után. Ha a ked-
vezményezett a megemelt biztosítéki mértéket később igazolni tudja, az elutasított 
kifizetési kérelmet ismételten benyújthatja.

Nem köteles biztosítékot nyújtani:
 • a költségvetési szerv;
 • az egyház és intézménye;
 • a helyi és nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok egyéb társulása, ha a 
támogatás teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldását vagy önkor-
mányzati kötelező feladat ellátását szolgálja, továbbá nem kötelesek biztosítékot 
szolgáltatni, ha a fejlesztés tárgya vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő va-
gyontárgy önkormányzati törzsvagyon vagy törzsvagyonná válik;

 • a vízgazdálkodási társulat, ha a támogatást teljes egészében az általa üzemeltetett 
önkormányzati vagy állami tulajdonú vizek és vízi létesítmények fejlesztésére hasz-
nálja fel;

 • az állami többségű tulajdonban lévő gazdasági társaság, ha a támogatásból létre-
jövő vagyon ingyenesen az állam vagy az önkormányzat kizárólagos tulajdonába 
kerül, vagy a fenntartási időszaknak megfelelő tartalmú elidegenítési és terhelési ti-
lalom kikötése mellett vasúti pályahálózat működtetője, illetve közszolgáltatást el-
látó gazdasági társaság kizárólagos tulajdonába kerül;

 • a többségi önkormányzati befolyás alatt álló gazdasági társaság, amely a támoga-
tást tömegközlekedési tárgyú kiemelt projekt vagy nagyprojekt megvalósításához 
kapja, és a támogatásból létrejövő vagyon ingyenesen az önkormányzat vagy a 
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többségi önkormányzati befolyás alatt álló gazdasági társaság kizárólagos tulajdo-
nába kerül;

 • bármely kedvezményezett, ha a projektre megítélt támogatás összege nem haladja 
meg a 20 millió forintot, vagy ha a projektet több kedvezményezett valósítja meg, 
és a ráeső megítélt támogatás összege nem haladja meg a 20 millió forintot;

 • kormányhatározat alapján az állam vagy helyi önkormányzat többségi befo-
lyása alatt álló gazdasági társaság, ha a támogatást a nemzeti vagyon fejlesz-
tésére fordítja;

 • a szociális szövetkezet;
 • a műszaki, szakmai érdekképviseletet ellátó köztestület;
 • a megvalósítási időszakra az a kedvezményezett, aki a támogatás kifizetését a pro-
jekt megvalósítását követően, egy összegben kérelmezi;

 • társasház és lakásszövetkezet a szociális célú városrehabilitáció-támogatási konst-
rukciók keretében;

 • kérelemre az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes 
(12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és szerepel az adózás rendjéről szóló 
2003. évi Xcii. törvény 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adó-
zói adatbázisban.

Az utolsó pont különösen figyelemre méltó: ez alapján a megfelelően eljáró vállal-
kozásoknak nem kell biztosítékot adni. A pályázati felhívás eltérő rendelkezése hi-
ányában nem köteles biztosítékot nyújtani a kedvezményezettnek akkor sem, ha a 
támogatás

 • nem beruházási célú, 
 • kutatásfejlesztésre vagy innovációra irányul.
A kedvezményezett által a projekt keretében beszerzett ingatlan, vagyontárgy a 

projektfenntartási jelentés elfogadásáig csak az irányító Hatóság egyedi engedélye 
és a fenntartási kötelezettség sérelme nélkül terhelhető meg vagy idegeníthető el.

Ha a kedvezményezettnek a támogatási szerződésben rögzített, vagy bármely, 
a 272/2014-es Kormányrendelet alapján szolgáltatott adataiban változás követ-
kezik be, esetleg a projekt műszaki, szakmai tartalma, költségvetése, ütemezése, 
a támogatás egyéb feltételei változnak, a kedvezményezett a tudomására jutás-
tól számított 8 napon belül köteles azt bejelenteni az iH-nak. A változás kezelé-
sét szolgáló intézkedést – ideértve a támogatási szerződés módosításának kezde-
ményezését is – az irányító Hatóság bejelentés nélkül is megkezdheti, ha olyan 
változást észlel a projektben, amely ezt indokolja. A bejelentést vagy észlelést 
követően az iH 30 napon belül megteszi az általa nyilvántartott adatok megvál-
toztatására, a támogatási szerződés módosítására vagy a módosítás elutasításá-
ra, a rendeletben vagy a támogatási szerződésben meghatározott esetben az at-
tól történő elállásra, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelésére 
vagy más szükséges eljárás lefolytatására irányuló intézkedést.
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A bejelentési kötelezettség fennállása mellett nem kell a támogatási szerződést 
módosítani, ha
a) a projekt fizikai befejezése a hatályos támogatási szerződésben meghatározott idő-

ponthoz képest előreláthatóan 3 hónapot meg nem haladóan késik;
b) a kedvezményezett által vállalt projektszintű mérföldkövek elérése késik a hatályos 

támogatási szerződésben rögzített időponthoz képest, de ez – ha 3 hónapot meg 
nem haladó – nem érinti a projekt befejezésére vállalt határidőt;

c) a műszaki, szakmai tartalom oly módon változik, hogy a kedvezményezett által a tá-
mogatási szerződésben vállalt tulajdonsághoz vagy képességhez mérten a projekt 
eredményessége szempontjából kedvezőbb vagy azonos értékű műszaki, szakmai 
megoldás fog megvalósulni;

d) a projekttartalom olyan jellegű módosítása esetén, amely a projekt műszaki/szak-
mai tartalmát, a támogathatóság feltételeit nem érinti, és nem jelent kockázatot a 
projekt eredményességére nézve.

A bejelentéseket – a kedvezményezett korábbi bejelentéseire is tekintettel – a követ-
kező alapelvek figyelembevételével kell elbírálni:

a) a módosítás nem változtathatja meg a projekt alapvető célját;
b) a támogatási szerződés akkor módosítható, ha a támogatott tevékenység az így 

módosított feltételekkel is támogatható lett volna;
c) a módosítás nem irányulhat a támogatási döntésben meghatározott támogatási 

összegen felüli többlettámogatás biztosítására, kivéve, ha közszféra szervezet ese-
tén az NFK eltérően dönt;

d) a módosítás nem irányulhat olyan szempontra, amely jogosultsági feltétel volt az 
elbírálás során és a módosítást követően már nem teljesülne;

e) az elbírálásánál előnyt jelentő feltételeket kedvezőtlenül érintő módosítás nem en-
gedélyezhető, ha ezáltal a megváltozott projekt nem érte volna el a támogatásban 
részesülést eredményező legalacsonyabb pontszámot, ideértve a szempont-rend-
szer vonatkozásában meghatározott támogatási minimumot jelentő belső korlá-
tokat is;

f ) a módosítási igény nem kerülhet jóváhagyásra, ha az a projekt előkészítésekor elő-
re látható, tervezhető körülmény miatt merült fel, kivéve az alapvető célok teljesü-
lését elősegítő, ésszerűsítést célzó módosításokat;

g) vis maior esetek bekövetkezésekor az irányító Hatóság egyedileg mérlegeli a nega-
tív irányú változások hatását a projektre, és dönt a módosítási igény jóváhagyásáról;

h) a projektgazdának felróható okból felmerülő, a szerződéses vállalásokat kedvezőt-
lenül érintő módosítási igény nem hagyható jóvá a megítélt támogatás arányos 
csökkentése nélkül;

i) a kedvezményezett által biztosított önerő aránya a projekt támogatásának növelé-
se esetén sem csökkenhet azzal, hogy az eltérő támogatási intenzitású tevékenysé-
geket tartalmazó projekt esetén az önerő aránya tevékenységenként vizsgálandó;
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j) ha a projektnek egy vagy több, a felhívásban meghatározott, önállóan támogatható 
eleme már megvalósult, az irányító Hatóság, a támogatási szerződés módosításával 
kezdeményezheti a projekt műszaki, szakmai tartalmának módosítását;

k) ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a támo-
gatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több for-
rás esetén az eredeti arányoknak megfelelően;

l) nem módosítható a projekt fizikai befejezésének határideje a felhívásban rögzített 
végső határidőn túl.
A kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult 

csökkenteni az indikátor célértéket.
Ha egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott 

érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – a vis mai-
or esetét kivéve – a támogatás arányos részét a következő képlet szerint köteles visz-
szafizetni:
Visszaköveteléssel érintett támogatási arány = 75 – (teljesített indikátor értéke/indikátor 

célértéke) X 100
A 75%-os értéket az indikátorérték-változás abszolút értékére kell értelmezni. Ha az 

indikátor teljesülése adott tevékenységhez köthető, az arányosítást a tevékenységre 
jutó támogatás arányában kell elvégezni. Ha a projekt célja több indikátor teljesítése, 
és több indikátor nem érte el a támogatási szerződésben vagy ezek módosításában 
meghatározott érték 75%-át, az arányosítást a legalacsonyabb arányban teljesült in-
dikátort figyelembe véve kell elvégezni.

A megvalósítás után nettó jövedelmet termelő beruházások esetében a módosítás 
eredményeként a közgazdasági költség-haszon elemzés mutatóinak továbbra is meg 
kell felelniük a támogathatósági feltételeknek. 

Az iH jogosult – a Ptk.-ban és a támogatási szerződésben meghatározott egyéb 
esetek mellett – a támogatási szerződéstől elállni vagy a szerződés felbontását kezde-
ményezni, ha a következő feltételek közül legalább egy bekövetkezik:
a) a támogatási szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül a támogatott te-

vékenység nem kezdődik meg, és a megvalósítás érdekében harmadik féltől meg-
vásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett ösz-
szértékének 50%-át elérő mértékben – esetleges közbeszerzési kötelezettségének 
teljesítése mellett – nem rendeli meg, vagy az erre irányuló szerződést harmadik 
féllel nem köti meg;

b) a támogatási szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül a támogatás 
igénybevételét a kedvezményezett érdekkörében felmerült okból nem kezdemé-
nyezi, kifizetési igénylés benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának fel-
használását nem igazolja, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki;

c) bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befo-
lyásoló valótlan adatot szolgáltatott a támogatási kérelem benyújtásakor, a támo-
gatási szerződés megkötésekor vagy a támogatási jogviszony fennállása alatt;
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d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, 
vagy a támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet 
szenved;

e) a kedvezményezett megszegi a támogatási szerződésben foglalt vagy jogszabá-
lyi kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségé-
nek, és ennek következtében a támogatott tevékenység szabályszerű megvalósítá-
sát nem lehet ellenőrizni;

f ) a kedvezményezett a támogatási kérelemben vagy a támogatási szerződéshez 
adott nyilatkozatát visszavonja;

g) a nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke számottevően csökken, 
és a kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy az értékcsökkenésnek megfe-
lelő további biztosíték nyújtásáról az irányító Hatóság által megszabott határidőn 
belül nem intézkedik.
Azon projektek esetén, amelyeknél a megvalósítás elmaradásának veszélye fenn-

áll, az irányító Hatóság jogosult a támogatási szerződéstől való elállást megelőzően 
 • kockázatelemzés alapján egyedi cselekvési terv kidolgozását kérni és nyomon kö-
vetni, 

 • a jogszabály, felhívás és támogatási szerződés alapján alkalmazható intézkedése-
ket – a támogatási szerződés módosításának kezdeményezésével egyidejűleg – 
alkalmazni, így különösen 

 • a projektmenedzsment-költséget csökkenteni vagy annak kifizetését feltételek-
hez kötni, 

 • projektfelügyelőt kirendelni, 
 • az európai uniós forrásokhoz való hozzáférését ideiglenesen korlátozni.

A projektfelügyelő a projektek megvalósulásának támogatása és végrehajtásának 
ellenőrzése érdekében biztosítja a sikeres projektmegvalósítás feltételeit azon admi-
nisztratív, illetve menedzsmentproblémákkal küzdő, nemzetgazdasági, illetve abszor-
pciós szempontból kiemelt jelentőségű projektek esetén, amelyeknél fennáll a meg-
valósítás elmaradásának veszélye.
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7.4. KÖZBeSZerZéSi KÖteleZettSéGeK

A Kormányrendeletek a Kbt. hatálya alá tartozó EU-s pályázati nyertesek számára szá-
mos közbeszerzési kötelezettséget ír elő. Ezeket a támogatást igénylőnek, illetve a 
kedvezményezettnek kell teljesítenie vagy a teljesítést biztosítania akkor is, ha a Kbt. 
alapján nem ő minősül ajánlatkérőnek mind a támogatási döntésről szóló értesítés 
kézhezvételét – kiemelt és kistérségi programban meghatározott projektek esetében 
a részletes projektjavaslat benyújtását – követően, mind pedig azt megelőzően. A 
közbeszerzési eljárások lefolytatásáért és Kbt. szerinti dokumentálásáért – a közpon-
tosított közbeszerzés kivételével – a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett 
felelős. Az EU-s értékhatárokat el nem érő értékű, valamint az építési beruházás, épí-
tési koncesszió esetén a 300 millió forintot el nem érő értékű közbeszerzési eljárások 
esetén az ellenőrzés utólagos (ex post). A támogatást igénylő, illetve a kedvezmé-
nyezett a közbeszerzési eljárás eredményéről, eredménytelenségéről, az ajánlatte-
vő(k) kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, 
ajánlatának egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részle-
tes indokáról hozott döntéséről a döntés meghozatalát követő munkanapon, de leg-
később az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldésének napján ér-
tesíti az irányító Hatóságot.

A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett az ajánlatok elbírálásáról szóló 
írásbeli összegezés megküldését követő 2 munkanapon belül megküldi a közbeszer-
zési eljárás során keletkezett összes dokumentumot – jogorvoslati eljárás esetén a 
Közbeszerzési döntőbizottság döntését tartalmazó dokumentumot is – az iH részére. 
Az iH a kapott dokumentumokat közbeszerzési-jogi, támogathatósági, elszámolha-
tósági, valamint műszaki szempontú utóellenőrzésnek veti alá, és a dokumentumok 
beérkezését követő 7 munkanapon belül az ellenőrzés eredményéről a támogatást 
igénylőt, illetve a kedvezményezettet értesíti. 

A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a szerződésmódosítást, valamint 
a szerződésmódosítást alátámasztó valamennyi dokumentumot a szerződésmódo-
sítást követő 2 munkanapon belül utóellenőrzés céljából megküldi az irányító Ható-
ság részére. Az irányító Hatóság a dokumentumok beérkezését követő 15 munkana-
pon belül elvégzi a közbeszerzési-jogi és elszámolhatósági szempontú ellenőrzést.

Az európai uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljá-
rás, valamint az építési beruházás, építési koncesszió esetén a 300 millió forintot elé-
rő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárások esetén az ellenőrzés előzetes (ex 
ante): a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a közbeszerzési eljárás meg-
indítását megelőzően a közbeszerzési dokumentumokat támogathatósági, elszámol-
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hatósági, valamint műszaki szempontú minőségellenőrzés céljából az irányító Ható-
ságnál nyújtja be a monitoring és információs rendszeren keresztül.

Az iH a dokumentumok beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megküldi a 
támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú észrevételeit a tá-
mogatást igénylő, illetve a kedvezményezett részére.

A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a közbeszerzési eljárást abban az 
esetben indíthatja meg, ha a központi koordinációs szerv a közbeszerzési dokumen-
tumokat ellenőrizte és erről minőségellenőrzési tanúsítványt állított ki, továbbá az iH 
az ellenőrzéséről a nyilatkozatot kiállította. A támogatást igénylő, illetve a kedvezmé-
nyezett az eljárás megindításával egyidejűleg az eljárást megindító végleges doku-
mentumot az iH, valamint a központi koordinációs szerv részére megküldi. Az iH, il-
letve a központi koordinációs szerv egyet nem értése esetén dönt a szabálytalansági 
eljárás lefolytatásáról, illetve Kbt. szerint jogorvoslati eljárás kezdeményezéséről. A tá-
mogatást igénylő, illetve a kedvezményezett írásban vagy elektronikus úton haladék-
talanul tájékoztatja a központi koordinációs szervet, valamint a közreműködő szerve-
zetet a végleges dokumentumokban történt esetleges változásokról.

A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a Kbt. szerinti bontási eljárás idő-
pontjáról legalább 5 munkanappal korábban tájékoztatja a központi koordinációs 
szervet a monitoring és információs rendszeren keresztül. E tájékoztatás alapján a 
központi koordinációs szerv a közbeszerzési eljárásba megfigyelőt jelöl, erről a támo-
gatást igénylőt, illetve a kedvezményezettet egyidejűleg értesíti. A megfigyelő az el-
járásban a bíráló bizottsági üléseken való személyes részvétellel, illetve a közbeszer-
zési eljárás iratainak vizsgálatával jogosult részt venni. A támogatást igénylő, illetve a 
kedvezményezett a megfigyelőt a közbeszerzési eljárás lefolytatása során valamennyi 
eljárási cselekményről megfelelő időben írásban tájékoztatja, illetve az eljárás során 
keletkezett dokumentumokat, különösen a felvett jegyzőkönyveket, az egyes eljárási 
cselekményekhez kapcsolódó dokumentumokat, jogorvoslat esetén az azzal össze-
függésben keletkezett dokumentumokat, valamint az ajánlatkérői döntéseket, dön-
tési javaslatokat tartalmazó dokumentumokat a megfigyelő részére megfelelő idő-
ben megküldi.

A központi koordinációs szerv a bírálati összegezés megküldését megelőzően, 
több szakaszból álló eljárás esetén valamennyi eljárási szakasz vonatkozásában, a do-
kumentumok kézhezvételét követő 15 munkanapon belül közbeszerzési szabályos-
sági tanúsítványt állít ki, amelyet megküld a támogatást igénylő, illetve a kedvezmé-
nyezett, valamint a közreműködő szervezet részére. A támogatást igénylő, illetve a 
kedvezményezett a közbeszerzési eljárást lezáró döntését akkor hozhatja meg, ha a 
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központi koordinációs szerv az eljárás lefolytatását ellenőrizte és erről közbeszerzé-
si szabályossági tanúsítványt állított ki. A közbeszerzési eljárást lezáró döntést meg-
hozó személy vagy testület a Kbt. szerinti írásbeli szakvélemény és döntési javaslat, 
valamint a közbeszerzési szabályossági tanúsítványban foglaltak figyelembevételé-
vel hozza meg az eljárást lezáró döntését. A támogatást igénylő, illetve a kedvezmé-
nyezett a bírálati összegezést – annak megküldésével egyidejűleg –, valamint – eltérő 
vélemény esetén – a közbeszerzési szabályossági tanúsítványban foglaltakkal kap-
csolatos álláspontját a központi koordinációs szerv részére megküldi. A központi ko-
ordinációs szerv egyet nem értése esetén dönt a szabálytalansági eljárás lefolytatásá-
ról, illetve jogorvoslati eljárás kezdeményezéséről. 

A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett részére támogatás csak a közpon-
ti koordinációs szerv támogató tartalmú minőségellenőrzési tanúsítványának, támo-
gató tartalmú szabályossági tanúsítványának, valamint a közreműködő szervezet tá-
mogató nyilatkozatának a megléte esetén folyósítható.

7.5. KifoGÁS

A támogatást igénylő vagy a kedvezményezett a támogatási kérelem benyújtásának 
időpontjától a támogatási jogviszony időtartama alatt a közreműködő szervezet, iH 
vagy kifizető ügynökség döntése ellen az európai uniós források felhasználásáért fele-
lős miniszternek címzett kifogást nyújthat be. Ezt akkor teheti meg, ha a kiválasztási el-
járásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a tá-
mogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, 
visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, vagy a felhívásba, illetve a támo-
gatási szerződésbe ütközik. Kifogás benyújtására tehát nem csak a kedvezményezett, 
hanem az is jogosult, aki nem részesült támogatásban.

A kifogás benyújtására a kifogásolt döntésről való tudomásszerzéstől számított 
10 napon belül egy alkalommal, az indokok megjelölésével van lehetőség. Kifogás 
benyújtásának nincs helye a szabálytalanságot megállapító döntés, és az azt köve-
tő jogorvoslat jogorvoslati eljárást lezáró döntés, valamint a Kormányrendeletben 
meghatározott szerv általi minőségbiztosítói jelentése, tanúsítványa keretében tett 
észrevétel, javaslat ellen.

A kifogás elbírálásáig a kifogásban foglaltakkal összefüggő eljárási határidők nyug-
szanak. A kifogás kivizsgálásában, illetve elbírálásában nem vehet részt az, aki a kifo-
gás által érintett projektkiválasztási eljárásában, illetve a támogatói döntés előkészíté-
sében részt vett.
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A kifogást érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, ha
 • a kifogást határidőn túl terjesztették elő;
 • a kifogást nem az arra jogosult terjeszti elő;
 • korábbival azonos tartalmú, ismételt kifogást terjesztenek elő;
 • a kifogás nem tartalmaz a megsértett jogszabályban, a felhívásban vagy a támogatá-
si szerződésben foglalt rendelkezésre történő hivatkozást;

 • azt kifogás tárgyában hozott döntés ellen nyújtották be.

Ha érdemi vizsgálat nélküli elutasításnak nincs helye, a kifogást a beérkezésétől szá-
mított 30 napon belül kell elbírálni. Az elbírálás határideje egy alkalommal – legfeljebb 
30 nappal – meghosszabbítható, erről a határidő lejárta előtt tájékoztatni kell a kifogás 
benyújtóját.

Az iH (vagy a közreműködő szervezet) a döntése ellen benyújtott kifogás esetén
 • a kifogásban foglaltaknak az annak beérkezésétől számított 15 napon belül helyt ad, 
egyúttal gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról, és erről haladéktalanul érte-
síti a támogatást igénylőt vagy a kedvezményezettet, valamint az irányító Hatóságot;

 • a kifogást és az abban foglaltakkal kapcsolatos írásbeli szakmai álláspontját az annak 
alátámasztására szolgáló dokumentumokkal együtt a kifogás beérkezésétől számí-
tott 15 napon belül megküldi az európai uniós források felhasználásáért felelős mi-
niszternek elbírálásra.

Az irányító Hatóság vagy a központi koordinációs szerv részére, elbírálásra megküldött 
kifogással kapcsolatban az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a 
következő döntéseket hozhatja:

 • a kifogásban foglaltaknak helyt ad, egyúttal gondoskodik a jogszerű állapot helyre-
állításáról;

 • a kifogást indokolt döntésével elutasítja.

Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a kifogás tárgyában hozott 
döntésről, az indokok megjelölésével, értesíti a támogatást igénylőt vagy a kedvezménye-
zettet, a közreműködő szervezetet és az irányító Hatóságot. A kifogás tárgyában hozott dön-
tés ellen további kifogás előterjesztésének nincs helye. 

A kifogás felterjesztéséig az iH vagy a közreműködő szervezet, a felterjesztést követően az 
európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a kifogás elbírálására irányuló eljá-
rást megszünteti, ha a kifogást elbíráló döntés meghozataláig
a) a kifogást annak előterjesztője erre irányuló írásbeli nyilatkozatával visszavonja,
b) a forráshiány miatt elutasított támogatási kérelem támogatásban részesül,
c) a kifogással támadott döntést hatályon kívül helyezték,
d) a támogatási jogviszony nem a kifogással érintett döntés következtében szűnik meg,
e) a támogatást igénylő kifogással érintett támogatási kérelmet ismételten benyújtja,
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f ) a támogatást igénylő a kifogással érintett támogatási kérelemre vonatkozó támoga-
tási szerződést megköti vagy nyilatkozik a támogatói okirat elfogadásáról,

g) a kedvezményezett által a kifogással érintett döntés alapjául szolgáló eljárási cselek-
ményt megismétli,

h) a kedvezményezett a kifogással támadott döntésben meghatározott visszafizetési 
kötelezettségének eleget tesz.

7.6. SZABÁlytAlAnSÁGoK

A tagállami hatóságoknak a rendelkezésre álló források felhasználása során három célt kell 
követniük:

 • a források egészét fel kell használni (abszorpció);
 • a források szabályos felhasználását biztosítani kell;
 • a forrásokat eredményesen, hatékonyan kell felhasználni.
A teljes tagállami forrásfelhasználást célzó „abszorpciós nyomás” során a másik két cél a ta-

pasztalat szerint időszakosan háttérbe szorulhat. Márpedig a szabálytalan forrásfelhasználás 
visszafizetéseket eredményezhet, ezáltal pedig az abszorpciós cél is sérül. A szabálytalansá-
gokból adódó visszafizetések jelentősek lehetnek (a legnagyobb ismert visszafizetés Görög-
országban történt, 2005-ben 518 millió euró – kb. 130 milliárd Ft – pénzügyi korrekciót ren-
deltek el közbeszerzési szabálytalanságok miatt). A 2000–2006-os programozási időszakban 
(a 2008. év végével bezárólag) az Európai Bizottság, az Európai csalás Elleni Hivatal (olAF) 
és az Európai Számvevőszék ellenőrzései nyomán előírt pénzügyi kiigazítások mintegy 3,15 
milliárd eurót tettek ki. Ebből 2,6 milliárd eurónyit elfogadtak és rendeztek is a tagállamok, a 
fennmaradó 0,55 milliárdot pedig az Európai Bizottság hivatalos határozataival sikerült érvé-
nyesíteni. látni kell azonban, hogy a három cél közül nem a szabályszerűség be nem tartá-
sán veszíthetünk a legtöbbet.

Példaként említjük meg, hogy EU-szerte 2006–2009 között az egyes hibafajták az összes 
hiba között az alábbiak szerint oszlottak meg:
ERFA és KA esetén: 

 • közbeszerzés: 41% (pl. versenyeztetés hiánya, helytelen elbírálás),
 • elszámolhatóság: 39%, 
 • ellenőrzési nyomvonal: 11% (pl. dokumentumok megőrzésének hiánya),
 • jövedelemtermelő projektek: 6%, 
 • egyéb: 3%.
 •  elszámolhatóság: 58%, 
 • ellenőrzési nyomvonal: 35%, 
 • pontosság: 7%.
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A szabálytalanság fogalmát a közös rendelkezésekről szóló rendelet az alábbiak szerint ha-
tározza meg: 

„az uniós jog vagy az annak alkalmazásához kapcsolódó nemzeti jog valamely rendelke-
zésének egy, az ESB-alapok megvalósításában részt vevő gazdasági szereplő cselekedetéből 
vagy mulasztásából adódó bármilyen megsértése, ami az Unió költségvetését a költségve-
tésre rótt indokolatlan költség formájában sérti vagy sértheti”. A szabálytalanság tehát nem 
feltétlenül szándékos jogsértést (csalást, lopást) jelent, vagy azt, hogy a pénz eltűnt, hanem 
hibákat (error), amelyek például a közbeszerzések vagy az elszámolhatóság körében merül-
nek fel. Függetlenül attól, hogy a szabálytalanság szándékos (pl. csalás) vagy sem, az érintett 
kiadást ki kell zárni az uniós társfinanszírozásból (uniós pénz nem kerülhet a támogatásba).

A hazai Kormányrendeletek a szabálytalanság fogalmát kiegészítik továbbá a nemze-
ti jogszabályok előírásainak, és a támogatási szerződésben a felek által vállalt kötelezett-
ségeknek a megsértésével, amelyek eredményeképpen Magyarország pénzügyi érde-
kei sérülnek, illetve sérülhetnek.

7.6.1. UNióS SzABályoK

Az általános rendelet szerint a tagállam feladata – a támogatások felhasználásának 
bármely szakaszában – különösen a szabálytalanságok megelőzése, feltárása és korrigá-
lása, valamint a jogosulatlanul kifizetett összegek – adott esetben a késedelmi kamatok-
kal együtt történő – visszafizettetése (pénzügyi korrekció). Ha a kedvezményezett szá-
mára jogosulatlanul kifizetett összeget nem lehet visszafizettetni, a tagállam felelős az 
elveszett összegeknek az Európai Unió általános költségvetésébe történő visszafizeté-
séért, amennyiben megállapítást nyer, hogy a felmerült veszteséget a tagállam által el-
követett hiba vagy gondatlanság okozta.

A tagállam felelőssége, hogy az általa kialakított ellenőrzési rendszer rendelkezzen 
 • az operatív program keretében bejelentett költségek helytállóságát és szabályszerű-
ségét szavatoló eljárásokról, valamint

 • a szabálytalanságok esetére és a jogosulatlanul átutalt összegek visszafizettetésére 
vonatkozó jelentéstételi és monitoring eljárásokról.
Szabálytalanságot az irányító, valamint az Audit Hatóság is megállapíthat. 

7.6.2. HAzAi SzABályoK

A szabálytalansági eljárásról és részleteiről a 272/2014-es Kormányrendelet rendelke-
zik. Fontos kiemelni, hogy az eljárás megindítására, szabálytalanság megállapítására 
– a kifogással ellentétben – kizárólag a támogatási szerződés megkötését, illetve a tá-
mogatói okirat kiállítását követően, azaz már kiválasztott projekt, megítélt támogatás 
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esetén kerülhet sor. Az eljáró szervezet a szabálytalanságot a kedvezményezettre vo-
natkozóan állapítja meg akkor is, ha annak alapjául más személy vagy szervezet tevé-
kenysége, mulasztása szolgált. A szabálytalanság megállapításával összefüggésben 
megállapított intézkedések a kedvezményezettet terhelik. 

A projektkiválasztás során bekövetkező hibák esetén azonban szabálytalanság fo-
galmilag nem merülhet fel, hiszen a még el nem költött forrást nem érintheti sza-
bálytalan felhasználás gyanúja. A pályázati (projektkiválasztási) eljárás során felmerülő 
panaszok kezelésére a jelen időszakban egyáltalán nincs uniós előírás, az Európai Bi-
zottság azt nem várja el, de nem is tiltja – mindemellett jó néven veszi, ha a tagállam 
panaszkezelési rendszert működtet, mert a nem nyertes pályázók gyakran a Bizott-
ságnak jelzik panaszukat informális módokon.

A szabálytalansági eljárásra vonatkozó bizottsági útmutatások még nem jelentek 
meg a 2014–2020-as időszakra vonatkozóan, a fentiek az új időszakra vonatkozóan 
változhatnak.

A szabálytalansági ügy elintézésében nem vehet részt:
 • a kedvezményezett, a vele együtt jogosított vagy kötelezett személy, továbbá az, 
akinek jogaira vagy kötelezettségeire az eljárás eredménye kihatással lehet, vala-
mint képviselője vagy olyan volt képviselője, aki a szabálytalansági eljárás tárgyát 
illetően érintett volt, emellett e személynek közeli hozzátartozója vagy volt házas-
társa;

 • aki az érintett projektkiválasztási eljárásában, illetve a támogatói döntés előkészíté-
sében részt vett, továbbá ennek közeli hozzátartozója vagy volt házastársa.

Az iH az eljárásában köteles törekedni arra, hogy a szabálytalansággal érintett pro-
jekt célja megvalósuljon, és lehetőség szerint a cél indokolatlanul ne sérüljön. Ha 
ugyanazon kedvezményezett vonatkozásában több szabálytalansági eljárás indul, és 
azokban még döntés nem született, az iH dönthet azok egyesítéséről. Nem lehet a 
szabálytalansági eljárásokat egyesíteni, ha az a szabálytalanság megállapítására vo-
natkozó döntést indokolatlanul késleltetné, vagy a projekt céljainak megvalósulását 
indokolatlanul veszélyeztetné.

Az iH a szabálytalanságot a kedvezményezettre vonatkozóan állapítja meg akkor 
is, ha annak alapjául más személy vagy szervezet tevékenysége vagy mulasztása szol-
gált. A szabálytalanság megállapításával összefüggésben megállapított intézkedések 
a kedvezményezettet terhelik.

A szabálytalansági eljárás kezdete az a nap, amelyen az iH vezetője az eljárás megin-
dításáról döntött, jogorvoslati eljárás esetén a jogorvoslati kérelemnek a jogorvoslati 
eljárás lefolytatására jogosult szervhez történő megérkezését követő nap. A szabály-
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talansági eljárás az iH, a jogorvoslati eljárás a jogorvoslati eljárást lefolytató szervezet 
vezetőjének döntésével zárul.

A lebonyolításban érintett szervezet azon tagja, aki a támogatási folyamat bármely 
szakaszában szabálytalanság gyanúját észlelte, vagy akinek ilyen gyanú tudomására 
jutott, a tudomásra jutástól számított 3 napon belül írásban rögzíti a szabálytalanság 
gyanúját, és azt haladéktalanul megküldi a szervezet szabálytalanságfelelősének. A 
szabálytalanságfelelős gondoskodik

 • a szabálytalanságok nyilvántartásáról,
 • a szabálytalanságokkal kapcsolatos negyedéves jelentések összeállításáról,
 • a monitoring és információs rendszer szabálytalanságokkal kapcsolatos adatokkal 
történő feltöltéséről,

 • az olAF Koordinációs irodával történő együttműködésről,
 • az igazoló Hatósággal való együttműködésről, 
továbbá döntési javaslatot terjeszt a szervezet vezetője elé a szabálytalansági eljá-

rás megindításával kapcsolatban.

A szabálytalanságfelelős a kézhezvételtől számított 3 napon belül a szabálytalan-
ság gyanúját rögzíti a monitoring és információs rendszerben, és megküldi a szer-
vezet vezetőjének a szabálytalansági gyanúról kapott tájékoztatást, a kapcsolódó 
dokumentumokat és véleményét, javaslatot téve az ügy kivizsgálására vagy annak 
mellőzésére. Az iH vezetője a kézhezvételtől számított 3 napon belül dönt a szabály-
talansági eljárás megindításáról vagy az arra irányuló javaslat elutasításáról. 

Az iH vezetője szabálytalansági eljárás mellőzésével állapíthat meg szabálytalansá-
got, és rendelhet el a 272/2014-es Kormányrendelet szerinti jogkövetkezményt, ha

 • a szabálytalansággal érintett összeg nem haladja meg a 100 ezer forintot;
 • a kedvezményezett ellen felszámolási, végelszámolási vagy csődeljárás indult;
 • a cégbíróság a kedvezményezett céget a törvényességi felügyeleti eljárásban ho-
zott intézkedés vagy megszüntetési eljárás következtében hivatalból törli a cég-
jegyzékből;

 • a kedvezményezett elismeri a szabálytalanság tényét;
 • a szabálytalanság ténye még azelőtt derült ki, hogy a kedvezményezett részére bár-
milyen kifizetés történt volna;

 • az irányító Hatóság az Európai Bizottság, a belső ellenőrzési részleg, az igazoló Ha-
tóság vagy bármely, ellenőrzést végző szervezet megállapításait elfogadja;

 • a szabálytalanság rendszerszintű.

A szabálytalansági eljárás megindításáról a szabálytalanságfelelős az eljárás megin-
dításától számított 5 napon belül – a szabálytalansági gyanú ismertetésével – írásban 
tájékoztatja az érintett kedvezményezettet, és felhívja, hogy észrevételeit – az azokat 
alátámasztó dokumentumok benyújtása mellett – a tájékoztatás kézhezvételétől szá-
mított 7 napon belül tegye meg. A szabálytalanságfelelős a kedvezményezetti észre-
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vétel megtételére ennél hosszabb határidőt is megállapíthat. A szabálytalanságfele-
lős azonban eltekinthet tájékoztatási kötelezettségétől, ha megalapozottan feltehető, 
hogy az eljárás sikerességét a tájékoztatás következtében az érintett kedvezménye-
zett, különösen a tárgyi bizonyítási eszköz, okirat megsemmisítésével, meghamisítá-
sával vagy elrejtésével meghiúsítaná, megnehezítené vagy veszélyeztetné.

A szabálytalansági eljárás során a szabálytalansági eljárás vezetője betekinthet min-
den olyan dokumentumba, amely a szabálytalansági gyanú megítéléséhez szüksé-
ges, a projekt megvalósítási helyszínén ellenőrzést végezhet, és lehetősége van a 
kedvezményezett személyes meghallgatására. Közbeszerzési jogsértés gyanúja ese-
tén a szabálytalansági eljárás vezetője hivatalból eljárást indíthat a Közbeszerzési 
döntőbizottságnál.

Ha felmerül annak gyanúja, hogy a projekt megvalósításával összefüggésben a 
kedvezményezett, vagy a kedvezményezett érdekkörébe eső más személy, illetve 
szervezet bűncselekményt követett el, a szabálytalansági eljárás során eljáró szer-
vezet köteles a bűncselekmény gyanújának felmerülésétől számított 5 napon be-
lül feljelentést tenni.

A szabálytalansági eljárásban a döntést a szabálytalansági eljárás megindításá-
tól számított 45 napon belül kell meghozni. A határidő, annak eltelte előtt indokolt 
esetben egy alkalommal legfeljebb 45 nappal meghosszabbítható. A határidő meg-
hosszabbításáról az érintett kedvezményezettet értesíteni kell. Ha a szabálytalanság 
megállapításához más hatóság előzetes döntése szükséges, vagy a szabálytalansá-
gi gyanú különleges szakértelmet igénylő előzetes kérdés eldöntésétől függ, a sza-
bálytalansági eljárást az iH vezetője mindaddig felfüggesztheti, amíg a hatáskörrel 
rendelkező hatóság határozatot nem hozott, vagy a döntéshez szükséges szakér-
tői állásfoglalás nem készült el. A felfüggesztés időtartama az elintézési határidő-
be nem számít be.

Az iH vezetője dönt a szabálytalansággal érintett projekthez kapcsolódó kifizetések 
felfüggesztéséről, mely a szabálytalansági eljárás időtartama alatt bármikor lehetsé-
ges. A kifizetés közreműködő szervezet általi felfüggesztését az irányító Hatóság felül-
bírálhatja. A kifizetés felfüggesztését meg kell szüntetni, ha 

 • annak indokai már nem állnak fenn; 
 • valamint annak elrendeléséről és megszüntetéséről a kedvezményezettet tájékoz-
tatni kell.

A szabálytalansági eljárás lezárásáról a szabálytalansági eljárás során eljáró szerve-
zet vezetője a szabálytalanságeljárási jegyzőkönyv alapján dönt. A szabálytalansági el-
járás lezárulhat:

 • szabálytalanság megtörténtét megállapító és jogkövetkezményt vagy egyéb intéz-
kedést elrendelő döntéssel, vagy

 • annak megállapításával, hogy nem történt szabálytalanság, és – ha szükséges – tá-
mogatási jogviszonyt érintő intézkedést elrendelő döntéssel.
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Szabálytalanság megállapítása esetén az iH vezetője – figyelemmel a szabálytalanság 
súlyára – az alábbi jogkövetkezményeket rendelheti el:

 • a projekttámogatás terhére elszámolható költségeinek csökkentése és ezzel egy-
idejűleg a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére való kötelezés;

 • a támogatási szerződéstől történő elállás;
 • támogatási rendszerből történő kizárás határozott időre, legfeljebb öt évre; 
 • uniós jogi aktusban meghatározott egyéb jogkövetkezmény.
A kizárásról, a szabálytalansági eljárásban döntést hozó javaslatára, a fejezet fel-

ügyeletét ellátó szerv vezetője dönt. A kizárt kedvezményezettek nevét, a kizárás okát 
és időtartamát a www.szechenyi2020.hu honlapon közzé kell tenni.

A pénzügyi korrekcióval járó jogkövetkezményt minden esetben egyedileg, az 
egyes ügyiratok alapján kell megállapítani, és a korrekció összegének meg kell egyez-
ni a nemzeti költségvetésre, illetve az alapokra tévesen terhelt költségek összegé-
vel. A pénzügyi korrekció célja egy olyan helyzet visszaállítása, ahol az alapok általi 
társfinanszírozásra benyújtott költségek 100%-a összhangban van a vonatkozó eu-
rópai uniós és nemzeti szabályokkal. Ha nem lehetséges egyedi módon számszerű-
síteni a pénzügyi korrekció mértékét, vagy adott esetben aránytalan lenne a kérdé-
ses kiadás egészének visszavonása, esetleg az félrevezető eredményt adna, átalányon 
alapuló korrekciót kell alkalmazni. Az átalányon alapuló korrekció mértékét az egyedi 
szabálysértés súlyosságának és a szabálytalanság pénzügyi következményeinek függ-
vényében kell meghatározni.

Az irányító Hatóság a központi koordinációs szerv által működtetett honlapon köz-
zéteszi – a személyes adatok kivételével – a szabálytalansági eljárásban az irányító 
Hatóság vagy a közreműködő szervezet által hozott, szabálytalanság megtörténtét 
megállapító jogerős döntéseket, a döntést követő 10 napon belül a kedvezményezett 
nevének, a projekt címének, a szabálytalanság elkövetése módjának, a szabálytalan-
ság következményének és a szabálytalansággal érintett összegnek a feltüntetésével. 
Rendszerjellegű szabálytalanság megállapításáról az iH vezetője köteles a szervezet 
belső ellenőrzését, az Audit Hatóságot, az európai uniós támogatások felhasználásá-
ért felelős minisztert és az igazoló Hatóságot 5 napon belül értesíteni.

A szabálytalansági eljárással érintett támogatási szerződés szerinti kedvezménye-
zett, akire nézve a szabálytalansági döntés a támogatási jogviszonyból származó jo-
gokat vagy kötelezettségeket állapít meg, módosít, illetve szüntet meg, a döntés 
jogszabálysértő mivolta, támogatási szerződésbe vagy felhívásba ütközése esetén 
a szabálytalansági döntés ellen egy alkalommal jogorvoslattal élhet. A jogorvosla-
ti kérelmet a szabálytalansági döntés közlésétől számított 10 napon belül az indo-
kok megjelölésével, írásban kell előterjeszteni az iH-nál. A szabálytalansági döntésben 
meghatározott jogkövetkezmények érvényesítését a jogorvoslati eljárás lezárásáig, il-
letve megszüntetéséig fel kell függeszteni. A jogorvoslati kérelemben új – a szabály-
talansági eljárás során nem vizsgált – tényekre és körülményekre is lehet hivatkozni.
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A szabálytalansági eljárás során eljáró szervezet a jogorvoslati kérelem benyújtásá-
ra nyitva álló határidő valamennyi, a szabálytalansági eljárásban jogorvoslati kérelem 
benyújtására jogosult személy tekintetében való elteltét követő 5 napon belül értesí-
ti a támogatási szerződés szerinti kedvezményezetteket a beérkezett és visszavonásra 
nem került jogorvoslati kérelmek megküldésével a jogorvoslati vizsgálat megindítá-
sáról. Ha az arra nyitva álló határidő elteltéig jogorvoslati kérelem nem került benyúj-
tásra, vagy a határidő elteltéig valamennyi jogorvoslati kérelem visszavonásra került, 
a szabálytalansági eljárás során eljáró szervezet ennek tényéről értesíti a támogatási 
szerződés szerinti kedvezményezetteket.

Az elkésett, a nem jogosulttól származó, valamint a kedvezményezett által a sza-
bálytalansági döntés ellen ismételten előterjesztett jogorvoslati kérelmet az iratok fel-
terjesztéséig az iH, azt követően a központi koordinációs szerv érdemi vizsgálat nélkül 
elutasítja. Elkésettség címén a jogorvoslati kérelem nem utasítható el, ha a jogorvos-
lati kérelem előterjesztésére nyitva álló határidőben a jogorvoslati kérelmet a közpon-
ti koordinációs szervnél terjesztették elő.

A jogorvoslati kérelmet az iH a jogorvoslati kérelem benyújtására nyitva álló ha-
táridő elteltét követő 10 napon belül felterjeszti a központi koordinációs szerv-
hez az alábbiakat:

 • a szabálytalansági eljárás dokumentumai, 
 • a jogorvoslati kérelem tárgyában kialakított álláspontja, és 
 • a szabálytalansági eljárás tárgyában folyamatban lévő szabálytalansági, közbe-
szerzési döntőbizottsági vagy egyéb hatósági, illetve bírósági eljárásról szóló 
tájékoztatás.

Ha a jogorvoslati kérelem felterjesztése előtt a kérelem alapján az iH megállapítja, 
hogy a szabálytalansági döntés jogszabályt sért, vagy a támogatási szerződésbe, il-
letve a pályázati kiírás szerinti tájékoztatásban foglaltakba ütközik, a szabálytalansági 
döntést visszavonja, és ha a szabálytalansági gyanú továbbra is fennáll, annak kivizs-
gálására új szabálytalansági eljárást folytat le. Ezt a döntést a szabálytalansági eljárás 
során eljáró szervezet haladéktalanul közli az érintett kedvezményezettel, a központi 
koordinációs szervvel és – ha a szabálytalansági eljárásban a közreműködő szervezet 
járt el, az irányító Hatósággal, egyébként pedig – a közreműködő szervezettel.

A jogorvoslati kérelmet annak előterjesztője – az iratok felterjesztéséig a szabályta-
lansági eljárás során eljáró szervezetnél, azt követően a központi koordinációs szerv-
nél – a jogorvoslati eljárás lezárásáig az erre irányuló nyilatkozattal visszavonhatja. Ha 
a visszavonó nyilatkozat nem az annak elbírálására hatáskörrel rendelkező és illetékes 
szervhez érkezik be, a szabálytalansági eljárás során eljáró szervezet, illetve a közpon-
ti koordinációs szerv köteles azt haladéktalanul továbbítani.
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Az értesítéstől az iratok felterjesztéséig az iH, azt követően a központi koordiná-
ciós szerv a jogorvoslati eljárást megszünteti, ha valamennyi jogorvoslati kérelem 
előterjesztésére jogosult a jogorvoslati kérelmét visszavonta. A jogorvoslati eljá-
rás megszüntetéséről az iH – az iratok felterjesztését követően a központi koordi-
nációs szerv utasítására – haladéktalanul tájékoztatja a támogatási szerződésben 
szereplő valamennyi kedvezményezettet, és az iratok felterjesztése előtt a köz-
ponti koordinációs szervet.

A felterjesztett jogorvoslati kérelemről a központi koordinációs szerv a kérelem 
hozzá való beérkezésétől számított 45 napon belül dönt, a sérelmezett szabálytalan-
sági döntés, valamint az azt megelőző eljárás megvizsgálása után, ennek során nincs 
kötve a jogorvoslati kérelemben foglaltakhoz. Ha a szabálytalansági gyanúval kapcso-
latos tényállás tisztázásához, illetve a kérelem elbírálásához szükséges, a központi ko-
ordinációs szerv legfeljebb 15 napos határidő tűzésével a kérelem kiegészítésére szó-
lítja fel a kérelmezőt.

A kérelem kiegészítésére meghatározott határidő a jogorvoslati kérelem elbírálásá-
nak határidejébe nem számít be, erre a kérelmezőt a kiegészítésre történő felszólítás 
alkalmával figyelmeztetni kell. A központi koordinációs szerv az iratok felterjesztését 
követően, az eljárás során bármikor kérhet a lebonyolításban érintett szervezettől to-
vábbi – a szabálytalansági gyanúval kapcsolatos tényállás tisztázásához, illetve a kére-
lem elbírálásához szükséges – tájékoztatást. A tájékoztatást a lebonyolításban érintett 
szervezet haladéktalanul köteles a központi koordinációs szerv rendelkezésére bocsá-
tani. A központi koordinációs szerv az iratok felterjesztését követően, az eljárás során 
bármikor utasíthatja az irányító Hatóságot a kifizetés felfüggesztésére vagy a felfüg-
gesztés megszüntetésére. A kifizetés felfüggesztésének elrendeléséről és megszün-
tetéséről az irányító Hatóság haladéktalanul tájékoztatja a támogatási szerződésben 
szereplő valamennyi kedvezményezettet és a központi koordinációs szervet. A sza-
bálytalansági eljárás során eljáró szervezet vezetője a jogorvoslati eljárás alatt bármi-
kor elrendelheti a kifizetések felfüggesztését. A kifizetés közreműködő szervezet álta-
li felfüggesztését az irányító Hatóság felülbírálhatja.

Ha a jogorvoslati kérelem tárgyában a döntés olyan előzetes kérdés elbírálásától függ, 
amelynek tárgyában az eljárás a Közbeszerzési döntőbizottság vagy más hatóság, il-
letve a bíróság hatáskörébe tartozik, akkor a központi koordinációs szerv az eljárást 
felfüggeszti az alábbi esetekben, az alábbi időre: 

 • amennyiben az eljárás a hatóság, illetve a bíróság előtt már folyamatban van, úgy 
a jogorvoslati eljárást a kérdés eldöntéséig, illetve jogerős elbírálásáig felfüggeszti;
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 • amennyiben az eljárás még nincs megindítva, és annak megindítására jogszabály-
ban meghatározott határidőn belül lehetősége van, akkor központi koordinációs 
szerv az eljárás megindítását kezdeményezi a hatóságnál, illetve a bíróságnál és an-
nak megindítása esetén a jogorvoslati eljárást a kérdés eldöntéséig vagy jogerős el-
bírálásáig felfüggeszti.

A központi koordinációs szerv a jogorvoslati eljárást felfüggesztheti, ha a jogor-
voslati kérelem tárgyában a döntés olyan előzetes kérdés eldöntésétől függ, amely-
nek tárgyában szabálytalansági eljárás van folyamatban. A fenti eljárásokban hozott 
döntés tartalma a központi koordinációs szervet a jogorvoslati kérelem elbírálásában 
nem köti. A felfüggesztés tartama a jogorvoslati kérelem elbírálásának határidejébe 
nem számít be.

A központi koordinációs szerv a jogorvoslati kérelem tárgyában a következő dön-
téseket hozhatja:

 • a szabálytalansági döntést helybenhagyja,
 • a szabálytalansági döntést megsemmisíti,
 • a szabálytalansági döntést megsemmisíti, és új szabálytalansági eljárás lefolytatásá-
ra utasítja a szabálytalansági eljárás során eljáró szervezetet, ha a jogorvoslati dön-
tés meghozatalához nincs elég adat, vagy a jogorvoslati eljárás alatt új tény merült 
fel, vagy egyébként a tényállás további tisztázása szükséges, és arra a jogorvosla-
ti kérelem kiegészítése keretében nincs lehetőség, feltéve, hogy a szabálytalansági 
gyanú továbbra is fennáll.

Ha a központi koordinációs szerv a szabálytalansági döntésben foglaltakhoz képest 
új szabálytalansági gyanút állapít meg, ennek kivizsgálása érdekében új szabálytalan-
sági eljárás lefolytatására utasítja a szabálytalansági eljárás során eljáró szervezetet. A 
központi koordinációs szerv a jogorvoslati kérelem elbírálása érdekében felterjesztett 
iratokat a jogorvoslati döntés meghozatalát követően, a jogorvoslati eljárás lezárásá-
ról szóló tájékoztatással együtt továbbítja az irányító Hatóság, illetve az irányító Ha-
tóságon keresztül a közreműködő szervezet részére. A szabálytalansági eljárás során 
eljáró szervezet a tájékoztatás beérkezését követően haladéktalanul intézkedik a dön-
tésnek a támogatási szerződésben szereplő valamennyi kedvezményezettel való köz-
lése iránt. A központi koordinációs szerv jogorvoslati kérelem tárgyában hozott dön-
tése ellen további jogorvoslati kérelem előterjesztésének nincs helye.

Az irányító Hatóság az általa megállapított szabálytalanságok esetében jelentést 
küld az igazoló Hatóság részére. Ezek alapján az igazoló Hatóság köteles jelentést kül-
deni az olAF Koordinációs iroda részére a programok lebonyolítása során tapasztalt 
szabálytalanságokról vagy visszaélésekről, az ezekkel kapcsolatban megtett intézke-
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désekről, illetve a folyamatban levő államigazgatási, bírósági eljárások helyzetéről. A 
jelentést az olAF Koordinációs iroda megküldi az Európai csalás Elleni Hivatal részé-
re, illetve annak személyes adatokat nem tartalmazó kivonatát az Audit Hatóságnak, 
tájékoztatásul.

Az igazoló Hatóság minden év március 31-éig, a monitoring és információs rend-
szerben rendelkezésre álló adatok alapján kimutatást küld az Európai Bizottság részé-
re a tárgyévet megelőző évben visszavont összegekről, továbbá a behajtott, illetve a 
behajtásra váró összegekről, a behajtási eljárás megindításának éve szerinti csoporto-
sításban, valamint a behajthatatlan követelésekről. 

7.7. A KÖveteléSKeZeléS SZABÁlyAi

Ha a támogató a költségvetésből nyújtott támogatást részben vagy egészben visszavon-
ja, vagy a támogatási szerződéstől bármelyik fél eláll, a kedvezményezett az addig folyósí-
tott támogatás visszavonással érintett összegét, a Ptk. szerinti kamattal növelt mértékben, a 
visszafizetésre kötelezés közlésétől számított 30 napon belül köteles visszafizetni. A kamat-
számítás kezdő időpontja a támogatás folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kö-
telezettség teljesítésének napja. Ha a kedvezményezett részére a támogatási szerződésben 
rögzítettek alapján kötbérfizetési kötelezettség került megállapításra, a megállapított kötbér 
összegét a visszafizetésre kötelezés közlésétől számított 30 napon belül köteles visszafizet-
ni. Ha a visszafizetési kötelezettség a támogató érdekkörében felmerült okból keletkezett, a 
támogatás visszafizetése a megállapított fizetési határidőig kamatmentes. A támogatási elő-
leg visszakövetelése esetén a kedvezményezett az előleget a folyósítás napjától számított, a 
Ptk. szerinti kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.

Ha a kedvezményezett visszafizetési kötelezettségének feltételei bekövetkeznek, a támo-
gató a követelés összegét az adott projektre vonatkozóan a kedvezményezett részére meg-
ítélt, de még ki nem fizetett támogatási összegbe beszámítja. Ha a beszámítás nem, vagy 
csak részben lehetséges, a visszafizetési kötelezettséget a támogató értesítésben vagy fi-
zetési felszólításban közli a kedvezményezettel, melyeknek másolati példányát az értesítés 
vagy a fizetési felszólítás a kedvezményezett részére történt megküldését követő 7 napon 
belül meg kell küldeni a kincstárnak. A visszafizetési kötelezettség a támogató döntése alap-
ján részletekben is teljesíthető, a visszafizetés ütemezését külön megállapodásban kell rög-
zíteni. Kincstári körbe tartozó költségvetési szervek esetén a kamatfizetési kötelezettséget 
nem kell érvényesíteni.

Ha a kedvezményezett visszafizetési kötelezettségének a visszafizetésre megállapított ha-
táridőben nem, vagy csak részben tesz eleget, és a beszámítás, illetve levonás eredményte-
len volt, az irányító Hatóság a vissza nem fizetett összeg adók módjára történő behajtása 
céljából megkeresi az állami adóhatóságot. Az irányító Hatóság a visszafizetésre kötelezés 
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időpontjában már folyamatban lévő csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, va-
lamint egyéb, a kedvezményezett fizetésképtelenségével, megszüntetésével összefüggés-
ben induló eljárásba köteles bekapcsolódni, illetve követelését bejelenteni. Az eljárásba 
történő bekapcsolódást, illetve a követelés bejelentését megelőzően az irányító Hatóság 
mérlegeli, hogy az eljárásban történő részvétel, illetve a bejelentés költségei arányban áll-
nak-e a várhatóan behajtható összeggel. A csődeljárásban, a felszámolási eljárásban, a vég-
elszámolásban, a vagyonrendezési- és az adósságrendezési eljárásban az állami adóhatóság 
jár el hitelezőként a kedvezményezettet terhelő visszafizetési kötelezettségére vonatkozó 
követelés tekintetében. Az irányító Hatóság a szerződéstől akkor is elállhat, ha a kedvezmé-
nyezett ellen a bíróság jogerős végzése alapján csőd-, felszámolási, végelszámolási, kény-
szertörlési, vagy az ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárás indult, vagy a 
kedvezményezettel szemben végrehajtási, adósságrendezési, vagy egyéb, a kedvezménye-
zett fizetésképtelenségével, illetve megszüntetésével összefüggésben indult eljárás van fo-
lyamatban.

Ha az Európai Bizottság visszafizetésre szólítja fel az igazoló Hatóságot, és az irányító Ható-
ság az igazoló Hatóság értesítését követően nem tudja behajtani a szabálytalanságban érin-
tett összeget, akkor a szabálytalanságért felelős, illetve annak hiányában a szabálytalanul fel-
használt forrást folyósító fejezet költségvetéséből kell az érintett összeget visszapótolni, az 
igazoló Hatóság megfelelő pénzforgalmi számlájára, az igazoló Hatóság által megadott fi-
zetési határidőre.

Ha a szabálytalanságban érintett összegeket a program zárásáig nem sikerült behajtani, a 
behajtásra tett kísérletek és intézkedések valamennyi dokumentációját legalább a program 
zárását követő harmadik év végéig, programonkénti bontásban meg kell őrizni. Az igazoló 
Hatóság a vonatkozó operatív program pénzforgalmi számláján jóváírt összeggel csökken-
tett átutalásigénylési dokumentációt nyújt be az Európai Bizottságnak.
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| A feJeZet ÁtteKintéSe

A források szabályos felhasználásának biztosítását segítő ellenőrzési rendszer felállítása és mű-
ködtetése elsősorban a tagállamok feladata. 

A támogatott projekteket dokumentumalapú és helyszíni ellenőrzések segítségével egyaránt 
vizsgálják. Helyszíni ellenőrzéseket meghatározott értékhatár alapján csak a projektek egy részé-
nél végeznek, kockázatelemzés alapján; azonban 25 millió forint támogatás felett már minden 
projekt esetén legalább egyszer kell helyszíni ellenőrzést végezni. Ezeknek az ellenőrzéseknek a fe-
lelősei az Irányító Hatóságok.

Az Audit Hatóság a tagállamnak az Irányító Hatóságoktól és az Igazoló Hatóságtól független 
kijelölt ellenőrző szerve. Magyarországon ezt a feladatot az Európai Támogatásokat Auditáló Fő-
igazgatóság (EUTAF) látja el. Az Audit Hatóság látja el a második szintű ellenőrzési feladatokat, 
és biztosítja, hogy az ellenőrzési tevékenység során figyelembe vegyék a nemzetközileg elfogadott 
ellenőrzési standardokat.

A hatékony ellenőrzési tevékenység érdekében az Európai Bizottság és a tagállamok Audit 
Hatóságai folyamatosan együttműködnek. Az Európai Bizottság és a tagállami Audit Ható-
ságok évente legalább egyszer összeülnek véleménycsere és közös vizsgálatok elvégzése céljából.

Az unió költségvetésének felhasználását legfelsőbb szinten pedig az Európai Számvevőszék 
ellenőrzi, amely teljesen független más intézményektől. Joga van minden olyan személyt és szer-
vezetet ellenőrizni, amely uniós forrásokat kezel.

A forrásfelhasználáshoz kapcsolódó ellenőrzési tevékenység (és a feltárt szabálytalansá-
gokból eredő lépések megtétele) elsősorban a tagállamok feladata. A megosztott irányítás 
elve alapján a tagállamok felelősek 

 • az ellenőrzési rendszer felállításáért, 
 • a közösségi jogszabályok szabálytalan alkalmazásának vagy megsértésének megelő-
zéséért, felderítéséért és korrekciójáért.

A hazai Kormányrendelet szerint a támogatási igény jogosultságát és a költségvetésből 
nyújtott támogatás felhasználását a jogszabályban, a felhívásban, a támogatói okiratban és 
a támogatási szerződésben meghatározott szervek ellenőrizhetik. A kedvezményezett köte-
les minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget megadni. Az el-
lenőrzések lefolytatására a támogatási döntés meghozatalától a támogatási szerződésből 
eredő kötelezettségek fennállásig kerülhet sor. Az ellenőrzések eredményéről a kedvezmé-
nyezettet értesíteni kell.

8. EllENőRzÉSi RENdSzER
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Az Európai Bizottság és az Európai Számvevőszék által tervezett ellenőrzésekről a központi 
koordinációs szerv értesíti az ellenőrzendő szervezetet, az államháztartásért felelős minisz-
tert, az igazoló Hatóságot és az Audit Hatóságot. Az irányító Hatóság – ha közvetlenül hozzá 
érkezik a megkeresés – haladéktalanul tájékoztatja a központi koordinációs szervet. A köz-
ponti koordinációs szerv az uniós ellenőrzések teljes folyamatát koordinálja, az értesítő le-
vél megérkezésétől az intézkedési terv végrehajtásáig. A helyszíni ellenőrzések nyitó és záró 
megbeszélésén a központi koordinációs szerv, az államháztartásért felelős miniszter, az irá-
nyító Hatóság, az igazoló Hatóság és az Audit Hatóság részt vehet.

Az ellenőrzött szervezetek kötelesek az Európai Bizottság és az Európai Számvevő-
szék jelentéstervezeteire készítendő választ, továbbá az Európai Bizottság és az Európai 
Számvevőszék képviselőivel megrendezésre kerülő, jelentéstervezetekkel kapcsolatos 
szóbeli egyeztetések tagállami álláspontját – a központi koordinációs szerv koordiná-
ciója mellett – az államháztartásért felelős miniszterrel, az igazoló Hatósággal és az Au-
dit Hatósággal előzetesen egyeztetni, valamint a jelentés tervezetét és végleges válto-
zatát számukra a kézhezvételt követő 7 napon belül megküldeni. Az Európai Bizottság 
ellenőrzéseiből eredő, költségvetést és átutalásigénylési dokumentációt érintő kötele-
zettségvállalást vagy önkorrekciós folyamatot – a központi koordinációs szerv koordi-
nációja mellett – az érintett irányító Hatóság az államháztartásért felelős miniszterrel, az 
igazoló Hatósággal és az Audit Hatósággal előzetesen egyezteti.

A központi koordinációs szerv köteles a pályáztatás, a szerződéskötés, a pénzügyi le-
bonyolítás, a közbeszerzési eljárás lefolytatásának, a fizikai megvalósítás ellenőrzésének, 
a monitoring és – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani út-
mutatónak megfelelő – folyamatba épített ellenőrzés teljes folyamatára részletes eljá-
rásrendet kidolgozni, és előírni annak alkalmazását valamennyi hitelesítést végző szer-
vezet számára. Az irányító Hatóság a folyamatba épített ellenőrzés elemeit előzetes és 
utólagos ellenőrzési tevékenységekre oszthatja.

A folyamatba épített – dokumentumalapú és helyszíni – ellenőrzés részeként – az állam-
háztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatónak megfelelően – vala-
mennyi, hitelesítést végző szervezetnek a hitelesítés keretében gondoskodnia kell a ked-
vezményezett által benyújtott jelentések, nyilatkozatok és kifizetési igénylések formai és 
tartalmi ellenőrzésének lefolytatásáról, annak megállapítása céljából, hogy a kedvezménye-
zett a támogatási szerződésben rögzített vagy a projektadatlap alapján vállalt kötelezettsé-
geit – a vonatkozó európai uniós és nemzeti jogszabályokkal összhangban – teljesítette-e.

A pénzügyi lebonyolítás során az ellenőrzés a kifizetési igénylés ellenőrzéséből áll.

A dokumentumalapú ellenőrzés keretében ellenőrizni kell:
 • a projekt támogatási szerződésének megfelelő fizikai és pénzügyi előrehaladását és 
azok összhangját;

 • azt, hogy a benyújtott számla valós költségeken alapul-e, az operatív program kereté-
ben jóváhagyott projekt kapcsán merült-e fel és megfelel-e a támogatási szerződés-
ben vállalt kötelezettségeknek és szakmai célkitűzéseknek;
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 • szállítói finanszírozás esetén a kedvezményezett vagy a támogatási szerződésben 
megnevezett, a projekt végrehajtásában részt vevő kifizette-e a számla teljes össze-
gének a támogatáson felüli részét, utófinanszírozás esetében a számla összegét;

 • a teljesítés igazolását és megalapozottságát;
 • a kedvezményezett köztartozás-mentességét a monitoring és információs rendsze-
ren keresztül;

 • a kettős finanszírozás elkerülésére vonatkozó előírások teljesülését;
 • azt, hogy a benyújtott számlán szereplő teljesítés összhangban van-e a közbeszerzés-
re vonatkozó közösségi és nemzeti előírásokkal;

 • azt, hogy mely költségvetési fejezet biztosította a kifizetett költségek forrását, ha a 
projekt fedezete kizárólag központi költségvetési forrásból került megelőlegezésre.

Ha a kedvezményezett központi költségvetési szerv, az irányító Hatóság eltekinthet a do-
kumentumalapú ellenőrzés teljeskörű lefolytatásától, ha a kedvezményezett utalványozá-
si szabályzata valamennyi kifizetés esetében tartalmazza a tárgyi és időbeli elszámolhatósá-
gi szabályok, továbbá a megfelelőség ellenőrzését. A kedvezményezettnek biztosítania kell 
a kifizetés előtti ellenőrzés funkcionális függetlenségét.

A tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését, valamint 
a környezeti fenntarthatóság és az esélyegyenlőség érvényesítését folyamatosan, de legké-
sőbb a záró kifizetési igénylés jóváhagyásáig ellenőrizni kell.

A folyamatba épített ellenőrzés részeként a kincstár, az irányító Hatóság, az irányító Ható-
ság által megbízott személy és a közreműködő szervezet kockázatelemzésen alapuló min-
tavételezéssel kiválasztott projektek vonatkozásában helyszíni ellenőrzést végez. A 10 millió 
forint alatti támogatással megvalósuló projektek esetében a közreműködő szervezet a pro-
jektek – kockázatelemzés alapján kiválasztott – legalább 5%-át a projekt befejezését meg-
előzően, a helyszínen ellenőrzi. A 10 millió és a 25 millió forint közötti támogatással megva-
lósuló projektek esetében a közreműködő szervezet a projektek – kockázatelemzés alapján 
kiválasztott – legalább 25%-át a projekt befejezését megelőzően, a helyszínen ellenőrzi. Ha 
a projekthez nyújtott támogatás meghaladja a 25 millió forintot, a közreműködő szervezet a 
projektet legalább egyszer – ha kockázatelemzés korábban nem indokolja – a projekt befe-
jezését megelőzően, a helyszínen ellenőrzi. Ha a projekthez nyújtott támogatás meghaladja 
a 250 millió forintot, a közreműködő szervezet a projektet évente legalább egyszer, a projekt 
befejezését megelőzően, a helyszínen ellenőrzi. EMVA-forrás esetében a helyszíni ellenőr-
zésre vonatkozó szabályokat az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi Rendelet, illet-
ve a 809/2014/EU bizottsági Rendeletben foglalt ellenőrzési szabályok szerinti eltérésekkel 
kell alkalmazni. A helyszíni ellenőrzésre történő kiválasztás itt is tartalmaz véletlenszerű, illet-
ve kockázatelemzéses mintát, támogatási formánként eltérő mértékben.
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A helyszíni ellenőrzések során ellenőrizni kell különösen
 • a projekt támogatási szerződésének megfelelő fizikai és pénzügyi előrehaladását és 
azok összhangját;

 • azt, hogy a kifizetési igényléshez benyújtott alátámasztó bizonylatok és dokumentu-
mok eredeti példánya rendelkezésre áll-e, valamint hogy az megegyezik-e a kifizeté-
si kérelemhez benyújtott másolattal;

 • a kedvezményezett által benyújtott nyilatkozat összhangját az azt megalapozó bi-
zonylatokkal;

 • a termékek leszállításának, a szolgáltatások teljesítésének a támogatási szerződéssel 
való összhangját;

 • a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi szabályok betartását;
 • a közbeszerzésekre vonatkozóan a dokumentumok alapján nem ellenőrizhető sza-
bályok betartását, így különösen a benyújtott dokumentumok eredeti dokumentu-
mokkal való összhangját, a benyújtott dokumentumok valódiságát, a dokumentu-
mok megőrzésére vonatkozó szabályok betartását;

 • a projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartás vezetését.

A helyszíni ellenőrzések keretében a kifizetési igénylésben szereplő költségek elszá-
molhatóságának megállapításához ellenőrizni kell a számlákat, ezek között a korábbi 
számlaösszesítőben feltüntetett számlákat is, az azokhoz kapcsolódó szerződéseket, az 
azokhoz a kapcsolódó teljesítésigazolásokat, valamint a számlák mellé be nem nyújtott 
kifizetést igazoló egyéb dokumentumokat.

A folyamatba épített ellenőrzéseket megfelelően dokumentálni kell, rögzítve az elvégzett 
munkát, az ellenőrzések eredményeit, valamint szabálytalanságok és hibák feltárása esetén 
a megtett intézkedéseket. A kincstár, az irányító Hatóság és az irányító Hatóság által megbí-
zott személy az általa végzett helyszíni ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet a tárgyhónapot 
követő hónap 20. napjáig rögzíti a monitoring és információs rendszerbe.

Az irányító Hatóság vagy az általa átruházott hatáskörben eljáró közreműködő szervezet a 
tárgyhónapot követő minden hónap 10. napjáig az igazoló Hatóság által meghatározott for-
mátumú és tartalmú hitelesítési jelentést állít ki. Az irányító Hatóság a közreműködő szerve-
zet által kiállított hitelesítési jelentés tartalmát – szükség esetén – kiegészítheti. Az irányító 
Hatóság a központi koordinációs szerv egyidejű tájékoztatása mellett a hitelesítési jelentést 
a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig elektronikusan megküldi az igazoló Hatóság részé-
re. A hitelesítési jelentés megküldésének elmulasztása, hiányos tartalommal történő megkül-
dése, vagy a hitelesítési jelentések tartalma alapján irányítási és kontrollrendszerre vonatkozó 
kiegészítő információ igénye esetén az igazoló Hatóság a költségigazoló nyilatkozat kiállítá-
sát felfüggesztheti. A hitelesítési jelentés ellenjegyzésének alátámasztása érdekében az irá-
nyító Hatóság maga is jogosult ellenőrzéseket végezni a közreműködő szervezetnél. Ezen el-
lenőrzések eredményéről az irányító Hatóság rendszeresen tájékoztatja az igazoló Hatóságot. 
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Az ellenőrzések első számú felelősei az irányító Hatóságok, amelyek „legközelebb” vannak 
az ellenőrizendő projektekhez. Az irányító Hatóság ellenőrzése magában foglalja

 • a társfinanszírozott termékek és szolgáltatások teljesítésének vizsgálatát, valamint 
 • annak ellenőrzését, hogy a műveleteknek a kedvezményezettek által bejelentett költ-
ségei valóban felmerültek-, és a közösségi és nemzeti szabályokkal összhangban áll-
nak-e. 
Az iH-k ellenőrzése a műveletek igazgatási, pénzügyi, technikai, illetve fizikai szempont-

jaira terjed ki. Tevékenységük vezetői (menedzsment-) ellenőrzés, amelynek célja annak biz-
tosítása, hogy a vezetés felelősségi körébe tartozó folyamatok megfelelően menjenek vég-
be. A vezetői ellenőrzés adminisztratív (dokumentumalapú), pénzügyi, technikai (szakmai) 
és fizikai ellenőrzésekből áll, 

 • a kedvezményezett által elszámolt költségek valódiságának ellenőrzése, 
 • a költségek elfogadott projekttel való összhangjának és elszámolhatóságának elle-
nőrzése,

 • a tagállami és a közösségi jogszabályokkal való összhang biztosítása,
 • a kétszeres finanszírozás (több közösségi vagy nemzeti forrásból, vagy több progra-
mozási időszakban kétszer finanszírozzák ugyanazt a kiadást) elkerülése

érdekében. 

A két fő vezetői ellenőrzési eszköz tehát a dokumentumalapú ellenőrzés (minden kifize-
tési kérelem esetén) és a helyszíni ellenőrzés, amely mintavételezés alapján is elvégezhető. 
ilyen esetben feljegyzést kell készíteni, amely leírja és indokolja a mintavételezési módszert, 
és kijelöli a vizsgálatra kiválasztott műveleteket és ügyleteket, valamint a feltárt szabálytalan-
ságokkal kapcsolatban hozott intézkedéseket. Az irányító Hatóság feladata a minta méreté-
nek meghatározása az alapul szolgáló ügyletek jogszerűségének és szabályszerűségének 
megfelelő biztosítása érdekében, az érintett kedvezményezettek és műveletek típusának 
megfelelő kockázatra figyelemmel. A mintavételezési módszert évente felül kell vizsgálni.

A vezetői ellenőrzések folyamatba épített ellenőrzések, szemben az Audit Hatóság által 
végzett utólagos ellenőrzésekkel. A vezetői ellenőrzés gyakorlatilag a szokásos, napi veze-
tői ellenőrzéseket jelenti, melyek a folyamatok megfelelő működtetését szolgálják egy szer-
vezetben. Minden vezetői ellenőrzést dokumentálni kell, és azelőtt kell elvégezni, mielőtt a 
szóban forgó kiadásokat a következő szintre bejelentenék. Helyszíni ellenőrzéseket általá-
ban akkor kell végezni, amikor a művelet már javában folyik, mind a fizikai, mind a pénzügyi 
előrehaladását tekintve. 

A vezetői ellenőrzések speciális hatóköre különösen az alábbi területekre terjed ki:
 • közbeszerzés,
 • környezetvédelmi szabályok,
 • állami támogatási programok,
 • állami támogatások,
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 • pénzügyi eszközök,
 • jövedelemtermelő beruházások,
 • műveletek tartóssága,
 • egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség.

Az ellenőrző szervek a rendszerellenőrzések keretében értékelik a verifikációs ellenőr-
zések működését (ellenőrzés ellenőrzése), melyhez kapcsolódóan a következő kritériu-
mokat vizsgálják:

 • írott eljárásrendek és átfogó ellenőrző listák (check lists) megléte,
 • dokumentumalapú ellenőrzések a költségigazolás előtt,
 • kifizetési kérelmek dokumentumalapú ellenőrzése,
 • helyszíni ellenőrzések,
 • bizonyítékok megőrzése a feltárt tények, hibák nyomon követésével kapcsolatban,
 • kockázatelemzési és mintavételezési módszerek,
 • az igazoló Hatóság munkájához szükséges információ rendelkezésére állása.

A verifikációs ellenőrzések hiányossága kockázatot jelent, hiszen emiatt nem elszá-
molható költségek kerülhetnek kifizetésre, ezáltal sérülhetnek az Európai Unió és a tag-
állam pénzügyi érdekei. A folyamatba épített első szintű ellenőrzés tipikus hiányossága 
az Európai Bizottság auditorainak tapasztalatai szerint, hogy az ellenőrző listák kitöltése 
sokszor csak formális. Az első szintű ellenőrzés vonatkozásában gyakori hiányosságokat 
tapasztaltak még – a közbeszerzés ellenőrzésének hiányosságai mellett – a helyszíni el-
lenőrzések elvégzésében, a kifizetések megtörténtét alátámasztó dokumentumok hiá-
nyában, fiktív számlázás felfedezésének elmulasztásában, a tájékoztatás és nyilvánosság 
követelményeinek ellenőrzésében, ár–érték arány sérülésében, kettős finanszírozás, az 
el nem számolható költségek elszámolásának feltárásában stb. területeken. A bizottsá-
gi auditorok a teljesítést rendkívül alaposan ellenőrzik (pl. reklámfilm hosszának leméré-
se, projekt keretében egy főre jutó papírfelhasználás kiszámítása), igaz, elsősorban csak 
a valamilyen szempontból kiugró tételek esetében. 

Az iH-nak biztosítani kell a megfelelő ellenőrzési nyomvonal betartásához szükséges va-
lamennyi, költség- és ellenőrzési dokumentum megőrzését (zárástól három évig) előíró 
eljárást is. Az ellenőrzési nyomvonal olyan rendszervizsgálati eszköz, amely a támogatás-
tervezési, pénzügyi-irányítási és ellenőrzési rendszerek leírását, különösen a felelősségi és in-
formációs szinteket, kapcsolatokat, valamint az irányítási és kontrollfolyamatokat tartalmaz-
za, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését. 

Az ellenőrzési nyomvonal akkor tekinthető megfelelőnek, ha
 • lehetővé teszi az operatív program keretében társfinanszírozott műveletekkel kap-
csolatban az Európai Bizottság számára igazolt összegek összesített egyenlegének 
egyeztetését az igazoló Hatóság, a közreműködő szervezetek és a kedvezményezet-
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tek birtokában található, részletezett számviteli nyilvántartásokkal és az azokat alátá-
masztó bizonylatokkal;

 • lehetővé teszi a közpénzekből való hozzájárulás kedvezményezett számára történt 
kifizetésének vizsgálatát;

 • lehetővé teszi a támogatásfelügyeleti bizottság által, az operatív program céljára 
meghatározott kiválasztási kritériumok alkalmazásának vizsgálatát;

 • minden egyes operatív programhoz technikai leírást és finanszírozási tervet ad meg, 
tartalmazza az odaítélésre vonatkozó dokumentumokat, a közbeszerzési eljárásokra 
vonatkozó dokumentumokat, az elért haladásról szóló jelentéseket, valamint az el-
végzett vizsgálatokról és ellenőrzésekről készült jelentéseket.
Míg az irányítási és ellenőrzési rendszerek felállítása és működtetése tagállami feladat, az 

Európai Bizottság feladata meggyőződni arról, hogy a tagállamok az irányítási és ellenőrzési 
rendszereket felállították, valamint – az éves ellenőrzési jelentések, az Audit Hatóság éves vé-
leménye és saját ellenőrzései alapján – arról, hogy az operatív programok végrehajtási idő-
szaka során a rendszerek eredményesen működnek.

Ennek ellenére, a rendszerellenőrzések mellett, az Európai Bizottság maga is végez-
het közvetlenül ellenőrzéseket egy tagállamban. A tagállamok által végzett ellenőr-
zések sérelme nélkül a bizottság tisztviselői vagy meghatalmazott képviselői helyszí-
ni ellenőrzések során – a sürgős esetek kivételével – legalább 10 munkanappal előre 
történő előzetes értesítést követően megvizsgálhatják az irányítási és ellenőrzési rend-
szerek eredményes működését, amely ellenőrzések magukban foglalhatják az operatív 
programokban szereplő műveletek ellenőrzését is. Ezeken az ellenőrzéseken a tagállam 
tisztviselői vagy meghatalmazott képviselői is részt vehetnek. 

Az Európai Bizottság tisztviselői ilyen esetben hozzáférnek az alapok által finanszíro-
zott kiadásokkal kapcsolatos könyvekhez és valamennyi egyéb dokumentumhoz, ide-
értve az elektronikus adathordozón összeállított vagy kapott és rögzített dokumentu-
mokat és metaadatokat is.

A fenti ellenőrzési hatáskör nem érinti azon nemzeti rendelkezések alkalmazását, 
amelyek egyes intézkedéseket a nemzeti jogszabályokban külön meghatározott sze-
mélyek számára tartanak fenn. Az Európai Bizottság meghatalmazott képviselői nem 
vesznek részt többek között olyan házkutatásokban vagy személyek hivatalos kihallga-
tásában, amelyek az érintett tagállam nemzeti jogszabályainak keretében zajlanak. Az 
így szerzett információkhoz azonban hozzáférnek.

Emellett az Európai Bizottság előírhatja a tagállam számára azt is, hogy a rendszerek 
helyes működésének, egy vagy több ügylet helyességének vizsgálata céljából helyszíni 
ellenőrzést végezzen. Az ilyen ellenőrzéseken a Bizottság tisztviselői vagy meghatalma-
zott képviselői is részt vehetnek.

KRE_könyv_all.indd   209 14/12/15   10:58



| 210

Az ellenőrzési rendszerre vonatkozó bizottsági útmutatások még nem készültek el a 2014–
2020-as időszakra vonatkozóan, így a fentiekben még lehetségesek változások az új időszakban.

Összefoglalóan, az Európai Bizottság saját szempontjai (az EU költségvetéséért való fele-
lősség) alapján, az alábbiakat tekinti garanciális elemeknek:

 • ciklus elején a programokról a tagállamokkal folytatott tárgyalások során nyert ga-
ranciák;

 • irányítási és ellenőrzési rendszerek megfelelőségének előzetes értékelése;
 • kiadások igazolása, tájékozódás a szabálytalanságokról és a visszavont vagy visszaté-
rített összegekről;

 • Bizottság saját ellenőrzési munkája (rendszerellenőrzések is);
 • Bizottság lehetősége a kifizetések megszakítására vagy felfüggesztésére és pénzügyi 
szankció alkalmazására az EU-költségvetés védelmében;

 • a tagállamok ellenőrzési munkája és az eredmények éves jelentése;
 • az Audit Hatóság deklarációja részleges és végső zárás esetén;

Az alábbi ábra időrendben mutatja az egymásra épülő ellenőrzési jellegű biztosíté-
kok rendszerét: 

A program lezárásakor készített ellenőrzési vélemény20
17 Ex post

A program végrehajtása során

20
07

-2
01

Bizottsági ellenőrzések

A nemzeti ellenőrzéseken alapuló éves vélemények

A kiadások igazolása

Irányítási ellenőrzések

Ex ante

20
06

-2
00 Megfelelőségértékelés

A programtárgyalások során beépített garanciák
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8.1. AUdit hAtóSÁG

Az Audit Hatós ág a tagállam által, az egyes operatív programok számára kijelölt – az irá-
nyító Hatóságtól és az igazoló Hatóságtól független – nemzeti, regionális vagy helyi ha-
tóság vagy szerv, amely az irányítási és ellenőrzési rendszer hatékony működésének el-
lenőrzéséért felel. Ugyanaz a hatóság több oP számára is kijelölhető, Magyarországon 
ezt a feladatot minden oP esetén az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 
(EUTAF) látja el. Az ellenőrzési hatóság felel a második szintű ellenőrzésekért. Az Audit 
Hatóság biztosítja, hogy az ellenőrzési tevékenység során figyelembe vegyék a nemzet-
közileg elfogadott ellenőrzési standardokat.

Amennyiben az ellenőrzéseket az Audit Hatóságtól eltérő szervezet végzi, az Audit Ható-
ság biztosítja, hogy e szervezetek a szükséges funkcionális függetlenséggel rendelkezzenek, 
és ennek megvalósításáról tájékoztatja az Európai Bizottságot. 

Az Audit Hatóság különösen a következőkért felelős:

1. Ellenőrzések elvégzése vagy biztosítása az operatív program irányítási és ellenőrzési 
rendszere eredményes működésének vizsgálata céljából, megfelelő minta alapján, a beje-
lentett költségek hitelesítése céljából. 

2. Ellenőrzési stratégia benyújtása az Európai Bizottsághoz az ellenőrzéseket végrehaj-
tó szervekre, az alkalmazni kívánt módszerre, a műveletek ellenőrzését szolgáló mintavé-
teli módszerre és az ellenőrzések indikatív tervezésére kiterjedően, az operatív program jó-
váhagyásától számított 9 hónapon belül, a fő szervezetek ellenőrzésének és az ellenőrzések 
programozási időszak során történő egyenletes elosztásának biztosítása érdekében. Ameny-
nyiben több operatív programra egy közös rendszer vonatkozik, egységes ellenőrzési straté-
giát lehet benyújtani. Az Európai Bizottság a kézhezvételt követő legfeljebb három hónapon 
belül megteszi észrevételeit az ellenőrzési stratégiára vonatkozóan. Amennyiben a bizottság 
ezen időszakon belül nem tesz észrevételt, az ellenőrzési stratégiát elfogadottnak kell tekin-
teni. A stratégiát évente kell frissíteni és felülvizsgálni. 

3. Az Audit Hatóság minden évben ellenőrzési jelentést (Annual control Report, AcR) 
nyújt be az Európai Bizottsághoz, amely megállapítja az adott év június 30-án záruló 12 hó-
napos időszak során az operatív program ellenőrzési stratégiájával összhangban végzett el-
lenőrzések eredményeit, és beszámol a program irányítási és ellenőrzési rendszerében fel-
tárt esetleges hiányosságokról. 
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A jelentésnek tartalmaznia kell többek között 
 • a feltárt hibák értékelését és korrekcióját;
 • a műveletek ellenőrzésénél tapasztalt azon hibákat, amelyeknek kihatásuk van a tel-
jes előrelátható hibaarányra (a teljes előre látható hiba = az alábbi hibák összegével: 
előre látható véletlenszerű hibák + rendszerjellegű hibák + nem korrigált eseti hibák);

 • a hibák számszerűsített értékeit;
 • arra vonatkozó állásfoglalását, hogy a megnevezett problémákat (szabálytalanságo-
kat) rendszerjellegűnek tartja-e; továbbá

 • a meghozott intézkedéseket a szabálytalan kiadások számszerűsítésével és valameny-
nyi vonatkozó pénzügyi korrekcióval együtt.

Az Audit Hatóság a jelentésben, a felelőssége mellett végzett ellenőrzések alapján véle-
ményt ad ki arról, hogy az irányítási és ellenőrzési rendszer eredményesen működik-e, és így 
megfelelő biztosítékul szolgál-e arra, hogy az Európai Bizottsághoz benyújtott költségnyilat-
kozatok helytállók, ezáltal megfelelő biztosítékul szolgál arra is, hogy az azok alapjául szol-
gáló ügyletek jogszerűek és szabályosak. Amennyiben több operatív programra egy közös 
rendszer vonatkozik, elegendő egyetlen jelentést benyújtani, és a vélemény és nyilatkozat 
valamennyi érintett operatív programra vonatkozhat. 

4. Az Audit Hatóság programzáráskor zárónyilatkozatot nyújt be az Európai Bizottsághoz, 
amely értékeli a végsőegyenleg-kifizetési kérelem érvényességét, valamint a záró költség-
nyilatkozat alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét, és amelyet záró 
ellenőrzési jelentés támaszt alá. Részleges zárás esetén az Audit Hatóság az érintett költsé-
gek jogszerűségét és szabályszerűségét értékelő részleges zárónyilatkozatot nyújt be.

A 272/2014-es Kormányrendelet az Audit Hatóság feladatait az alábbiakban foglalja össze:
 • lefolytatja a kijelölési kritériumok teljesülésének értékelését, elkészíti az értékelésről 
szóló jelentést és véleményt;

 • elkészíti az audit stratégiát;
 • elvégzi a rendszerellenőrzéseket;
 • elvégzi a projektek mintavételes ellenőrzését;
 • elvégzi az éves elszámolások vizsgálatát;
 • ellenőrzést végez az Európai Bizottság felkérése esetén;
 • nyomon követi az ellenőrzési jelentések megállapításait, javaslatai hasznosulását, az 
intézkedési tervek végrehajtását;

 • teljesíti az Európai Bizottság felé az éves beszámolási kötelezettségeket;
 • elkészíti a zárónyilatkozatot és az azt megalapozó jelentést;
 • véleményezi az Európai Bizottság ellenőrzéseiben felvetett kérdésekre adandó tagál-
lami választervezeteket, részt vesz a szükséges tárgyalások lefolytatásában;

 • gondoskodik az Európai Bizottság által, az Audit Hatósági tevékenység hatékonysá-
gát vizsgáló ellenőrzések során felvetett kérdésekre adandó tagállami válaszok kiala-
kításáról, a szükséges tárgyalások lefolytatásáról.
Ha az ellenőrzési jelentésben a szervezetre vonatkozó, intézkedést igénylő megálla-
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pítás, ajánlás vagy javaslat szerepel, a központi koordinációs szerv, az igazoló Hatóság, a 
közreműködő szervezet, a kincstár és a kedvezményezett köteles valamennyi vonatko-
zó, az európai uniós támogatások felhasználásával összefüggő ellenőrzési jelentés alap-
ján, a jelentés kézhezvételétől számított 20 napon belül intézkedési tervet készíteni és 
megküldeni azt az Audit Hatóság részére. Az ellenőrzött szervezetek felelősek az intéz-
kedési tervek végrehajtásáért, nyilvántartásáért, illetve a végrehajtás nyomon követésé-
ért. E szervezetek vezetői gondoskodnak az intézkedési terveik – különös tekintettel a 
szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos intézkedések – megvalósításának folyama-
tos nyomon követéséről, amelyről félévente, minden év március 31-ei és szeptember 
30-ai zárónappal beszámolót készítenek, és 15 napon belül tájékoztatják az Audit Ható-
ságot a megvalósítást alátámasztó dokumentumok mellékelésével.

Az operatív programok zárása során az Audit Hatóságnak és az NFü-nek együtt kell 
működnie. Az irányító Hatóság vezetője az egyes programok várható lezárását a zárás 
időpontját megelőző év október 15-éig jelzi az Audit Hatóságnak, hogy a zárónyilat-
kozat kiadásához kapcsolódó ellenőrzéseket az ellenőrzési hatóság a munkatervében 
tervezni tudja. A programok lezárásáról az irányító Hatóság vezetője a lezárást követő 
7 napon belül tájékoztatja az Audit Hatóságot, aki a végső egyenleg átutalásigénylé-
si dokumentációi, illetve a projekt zárójelentésének kézhezvételét követően lefolytat-
ja a zárónyilatkozat kiadásához szükséges ellenőrzéseket. 

A vidékfejlesztési támogatások rendszerében az Audit Hatósághoz hasonló funk-
ciót tölt be a tanúsító szerv, amely tevékenységével a kifizető ügynökségek munkájá-
nak ellenőrzéséhez járul hozzá. E szervek kijelölése szintén a tagállam feladata. A tanúsí-
tó szerv az 1306/2013/EU Rendeletnek megfelelően elkészített véleményt ad a kifizető 
ügynökség éves számláinak teljességéről, pontosságáról és valódiságáról, valamint bel-
ső ellenőrzési rendszerének megfelelő működéséről, és az uniós kiadások jogszerűségé-
ről és szabályosságáról, ezzel hozzájárulva az uniós források szakszerű, jogszerű és átlát-
ható felhasználásához.

8.2. A tAGÁllAmoK AUdit hAtóSÁGAivAl folyAtott 
  eGyüttműKÖdéS

A hatékony ellenőrzési tevékenység és az erőforrások lehető legjobb kihasználása érdeké-
ben az Európai Bizottság és a tagállami Audit Hatóságok kötelesek együttműködni egymás-
sal ellenőrzési terveik és módszereik összehangolása érdekében, és a munka indokolatlan 
megismétlésének elkerülése érdekében haladéktalanul megosztják egymással az irányítá-
si és ellenőrzési rendszereken végzett ellenőrzéseik eredményeit. így az Európai Bizottság is 
többletinformációhoz jut a tagállami ellenőrzések révén.
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Az Európai Bizottság és a tagállami Audit Hatóságok 
 • az éves ellenőrzési jelentés és vélemény közös vizsgálata, valamint 
 • az operatív programok irányításának és ellenőrzésének javításával kapcsolatos egyéb 
kérdésekre vonatkozó véleménycsere 

céljából rendszeresen, eltérő megállapodás hiányában évente legalább egy alkalom-
mal összeülnek.

Az együttműködés másik oldala – az információcsere mellett – a munkamegosztás. En-
nek értelmében az Európai Bizottság a kevésbé kockázatos programok ellenőrzését a tagál-
lami hatóságokra bízza, úgy hogy saját ellenőrzési stratégiájának meghatározásakor megje-
löli azokat az operatív programokat, amelyek esetében 

 • a rendszer megfelelőségéről szóló vélemény nem tartalmaz fenntartásokat, 
 • ahol a fenntartásokat a korrekciós intézkedések meghozatalát követően visszavonták, 
 • ahol az Audit Hatóság ellenőrzési stratégiája kielégítő, valamint 
 • ahol az Európai Bizottság és a tagállamok ellenőrzéseinek eredményei alapján éssze-
rű bizonyítékot nyertek arra nézve, hogy az irányítási és ellenőrzési rendszerek ered-
ményesen működnek.
Az említett programok esetében az Európai Bizottság dönthet úgy, hogy a rendszerek 

eredményes működésének megítélése tekintetében elsődlegesen az Audit Hatóság véle-
ményére támaszkodik, és saját helyszíni ellenőrzéseket kizárólag abban az esetben végez, 
ha a bizonyítékok arra utalnak, hogy a rendszer olyan hiányosságokat mutat, amelyek érintik 
az Európai Bizottság számára arra az évre igazolt költségeket, és az Audit Hatóság olyan vé-
leményt adott ki, amely tartalmaz hiányosságokra vonatkozó fenntartásokat. Ha vannak hiá-
nyosságokra utaló bizonyítékok, az Európai Bizottság megkövetelheti, hogy a tagállam hely-
színi ellenőrzést végezzen, vagy maga végez helyszíni ellenőrzést a fentiek szerint.

Az arányosság elvének megfelelően a túlzott ellenőrzési terhek elkerülése érdekében az 
Európai Bizottság által lefolytatott ellenőrzések mértékének és intenzitásának arányosnak 
kell lenni az uniós támogatásokkal. Ennek megfelelően a 2007–2013-as időszakban azon 
operatív programok esetében, amelyeknél 

 • az összes elszámolható közkiadás nem haladja meg a 750 millió eurót (a 2013–2020-
as időszakban ilyen nálunk az áRoP, EKoP, illetve a két legkisebb RoP: a NydoP és a 
KdoP), és amelyeknél 

 • a közösségi társfinanszírozás mértéke nem haladja meg az összes közkiadás 40%-át 
(ilyen magyar oP nincs), azoknál 

az alábbi, ellenőrzési rendszert érintő könnyítések alkalmazhatóak (ezek csak lehetősé-
gek, nem kötelezettségek):

 • Az Audit Hatóság nem köteles ellenőrzési stratégiát benyújtani az Európai Bizottságnak.
 • Az Európai Bizottság dönthet úgy, hogy a rendszerek eredményes működésének 
megítélése tekintetében elsődlegesen az Audit Hatóság véleményére támaszkodik, 
és saját helyszíni ellenőrzéseket kizárólag abban az esetben végez, ha bizonyítékok 
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arra utalnak, hogy a rendszer olyan hiányosságokat mutat, amelyek érintik az Euró-
pai Bizottság számára arra az évre igazolt költségeket, és ezek vonatkozásában az Au-
dit Hatóság olyan véleményt adott, amely nem tartalmaz hiányosságokra vonatkozó 
fenntartásokat. Ennek további feltétele azonban, hogy az Audit Hatóságnak a rendszer 
megfelelőségére vonatkozó véleménye ne tartalmazzon fenntartásokat, illetve hogy a 
fenntartásokat a korrekciós intézkedések meghozatalát követően vonják vissza.

A fent említett, kisebb költségvetésű operatív programok esetében a tagállam élhet to-
vábbá azzal a lehetőséggel, hogy a nemzeti szabályok szerint hozza létre az alábbi feladatok 
elvégzésére hivatott szervezeteket és eljárásokat:

 • az irányító Hatóságnak a társfinanszírozott termékeknek és szolgáltatásoknak, vala-
mint a bejelentett költségeknek a hitelesítésével kapcsolatos feladatai;

 • az igazoló Hatóság feladatai; 
 • az Audit Hatóság feladatai.
Magyarország nem él ezzel a könnyítéssel, mert a fenti feltételeknek megfelelő operatív 

programmal nem rendelkezünk.

A 2014–2020-as időszakban a fentiek úgy változnak, hogy azon műveletek esetében, 
amelyeknél a teljes elszámolható kiadás nem haladja meg a 200 ezer eurót az ERFA és a Ko-
héziós Alap esetében, a 150 ezer eurót az ESzA esetében, illetve a 100 ezer eurót az ETHA 
esetében, az Audit Hatóság vagy az Európai Bizottság csak egy auditvizsgálatot végez a 
művelet lezárásának számviteli évével azonos számviteli évre vonatkozó elszámolások be-
nyújtása előtt. A többi művelet esetén pedig legfeljebb évente egyet. Ha az Európai Szám-
vevőszék már végzett abban az évben auditot, akkor az Európai Bizottság vagy az  Audit 
Hatóság csak akkor végezhet ismét auditot, ha az Európai Számvevőszék auditjának ered-
ményeit nem tudják saját céljaikhoz felhasználni.

Az ellenőrzési rendszer kapcsán itt kell megemlíteni az egységes ellenőrzési modell 
(Single Audit Model) fogalmát. Ennek lényege, hogy valamennyi ellenőrzési szint a meg-
előzőre építkezik, szem előtt tartva az auditált terheinek csökkentését és az audittevékeny-
ségek minőségének növelését, ám mindezt az érintett ellenőrző szervek függetlenségének 
aláásása nélkül. A modell célja a számos szereplő által végzett ellenőrzési tevékenységek 
összehangolása és optimalizálása (erőforrások jobb kihasználása). A modell megvalósításá-
nak fontos eleme a más ellenőr munkájába vetett bizalom fennállása. optimális esetben ez 
jellemzi – a fent kifejtettek szerint – az Európai Bizottság és az Audit Hatóság kapcsolatát, 
valamint az Audit Hatóság és a más, helyette eljáró ellenőrzési szervek kapcsolatát. 
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8.3. AZ eUróPAi SZÁmvevőSZéK ellenőrZéSi tevéKenySéGe

Az Európai Számvevőszéket (European court of Auditors, EcA) 1975-ben hozták létre, szék-
helye luxemburgban van. Feladata az Európai Unió költségvetésének ellenőrzése, ennek ke-
retében a költségvetés felhasználásáról évente jelentést tesz az Európai Tanácsnak és az Eu-
rópai Parlamentnek a költségvetés végrehajtásáért fő felelősséget viselő Európai Bizottság 
munkájáról (költségvetési mentesítés). Az Európai Számvevőszék az unió bevételeinek és ki-
adásainak szabályszerűségét, jogszerűségét, valamint a pénzgazdálkodás hatékonyságát és 
eredményességét vizsgálja. Emellett feladata az EU pénzügyi irányításának a fejlesztése is, 
valamint véleményt ad az EU pénzügyi jogszabályairól és arról, hogy milyen módon lehet 
hozzájárulni az EU csalás elleni küzdelméhez. Működésének jogalapja az EUMSz 287. cikke.

Annak biztosítása céljából, hogy az uniós adófizetők pénzét hatékonyan használják fel, az 
Európai Számvevőszéknek jogában áll minden olyan személyt vagy szervezetet ellenőrizni, 
aki vagy amely uniós forrásokat kezel. Az Európai Számvevőszék gyakran végez helyszíni el-
lenőrzést, melyeknek során annak ellenére célszerű körültekintően eljárni, hogy nem szank-
cionálhat, hiszen megállapításai alapul szolgálhatnak egy esetleges későbbi bizottsági elle-
nőrzésnek. Pénzügyi korrekciót saját hatáskörben nem rendelhet el; amennyiben ellenőrei 
csalást vagy szabálytalanságot tárnak fel, erről tájékoztatják az olAF-ot (Európai csalás Elleni 
Hivatal). Az ellenőrök gyakran végeznek ellenőrzést az uniós intézményekben, az uniós for-
rásokkal gazdálkodó tagállamokban és országokban. Bár az Európai Számvevőszék munkája 
elsősorban olyan pénzeszközöket érint, amelyekért az Európai Bizottság felelős, a bevétel és 
a kiadás kezelésével gyakorlatilag 80%-ban a nemzeti hatóságok foglalkoznak. 

Az Európai Számvevőszéknek a megfelelő munkavégzés érdekében teljesen független-
nek kell maradnia más intézményektől, azokkal azonban folyamatos kapcsolatban áll. Az 
Európai Számvevőszék uniós tagállamonként egy-egy tagból áll, akiket az Európai Tanács 
nevez ki hatéves időtartamra (a kinevezés megújítható). A tagok maguk közül választanak 
elnököt hároméves időtartamra (ez is megújítható megbízatás).
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| A feJeZet ÁtteKintéSe

Az Európai Bizottság és a tagállam közötti elszámolás három formában történhet: előfi-
nanszírozás, időközi kifizetések, valamint végsőegyenleg-kifizetés.

Amennyiben a tagállamok az EU pénzügyi segítségére szorulnak, lehetőség van eltérésre az 
eredeti társfinanszírozási aránytól. Az eltérés lehetőségét a gazdasági válság után, 2011-ben 
vezették be az arra rászoruló tagállamok számára, és 2016 végéig biztosan érvényben marad.

A folyamatos likviditás biztosítása érdekében az Európai Bizottság a források egy részét 
előfinanszírozás keretében, évente a tagállamok rendelkezésre bocsátja. Különböző évekre kü-
lönböző mértékű előfinanszírozási mérték van meghatározva. 

A legtöbb kifizetés a tagállamok számára időközi kifizetések keretében történik meg. Ehhez 
a tagállamnak időközi kifizetési kérelmet kell benyújtania az Európai Bizottsághoz, és ameny-
nyiben a szükséges feltételek teljesülnek, a Bizottság két hónapon belül teljesíti a kifizetést.

Amennyiben minden szükséges elszámolást és beszámolót elküldött a tagállam az utolsó 
pénzügyi év (2017. év, illetve 2024. év) tekintetében is, a programok lezárásra kerülnek, és az 
Európai Bizottság kifizeti a végső egyenleget.

A tagállamok és a kedvezményezettek közötti elszámolásra tagállami szabályok vonat-
koznak. A kedvezményezettek által benyújtott kifizetési igénylés alapján lehet a támogatást 
folyósítani. A támogatások fő szabály szerint utófinanszírozottak, azonban számos esetben 
támogatási előleg igénylésére is van lehetőség.

9.1.  elSZÁmolÁS AZ eUróPAi BiZottSÁG
  éS A tAGÁllAm KÖZÖtt

A strukturális alapokkal kapcsolatos pénzügyi folyamatok éves ciklusokra oszlanak. Az Euró-
pai Bizottság által jóváhagyott 2007–2013-as oP-k tartalmazzák az éves kötelezettség-válla-
lások összegét 2007. január 1. és 2013. december 31., illetve 2014. január 1. és 2020. decem-
ber 31. között minden alap és célkitűzés tekintetében. Ezen allokáció alapján az Európai 
Bizottság általában minden év április 30-ig teszi meg kötelezettségvállalásait, a rá követke-
ző évre vonatkozóan. Ezt – az évenkénti uniós költségvetési eljárás szabályai szerint – az Eu-
rópai Tanácsnak és az Európai Parlamentnek kell elfogadnia. 

A 2014–2020-as időszakban bevezetésre került eredményességi tartalékba allokált forrá-
sok kifizetése a többitől elkülönítve lesz kezelve. Amennyiben nem teljesülnek a prioritások 
a megfelelő célértékek szerint, az Európai Bizottság visszavonhatja a megfelelő programok-
ra az eredményességi tartalék keretében előirányzott forrásokat.

Az alapokból származó hozzájárulás kifizetését az uniós költségvetés előirányzataival ösz-
szhangban teljesíti, azaz az elfogadott EU-s költségvetés adott évre vonatkozó számai kötik. 
Minden kifizetést az érintett alap legkorábbi, nyitott költségvetési kötelezettségvállalásainak 
terhére kell teljesíteni, először tehát a korábbi év(ek)ből megmaradt összegeket kell kifizet-
ni. áthozat abból adódhat, hogy a tagállamok a tárgyévet követő második év végéig (n+2), 
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illetve a 2014–2020-as időszakban a harmadik év végéig (n+3) használhatják fel a számukra 
megállapított összegeket. Ezt az áthozatot nevezzük RAl-nak (reste á liquider), amely a meg-
előző év(ek) fennálló, de még ki nem fizetett kötelezettségvállalását jelenti.

A megfelelő költségvetési tervezés érdekében a tagállamok minden évben, legkésőbb 
április 30-ig megküldik az Európai Bizottság számára a folyó pénzügyi évre, valamint a kö-
vetkező pénzügyi évre vonatkozó, kifizetés iránti, előrelátható kérelmekkel kapcsolatos ide-
iglenes előrejelzéseiket.

A kifizetés a tagállam számára történhet 
 • előfinanszírozás, 
 • időközi kifizetés vagy 
 • végsőegyenleg-kifizetés 
formájában. A kifizetés a tagállam által kijelölt szervezet részére történik.

A 2007–2013-as időszakban az előfinanszírozás és a teljesített időközi kifizetések halmo-
zott összege nem lépheti túl az alapok operatív programhoz való hozzájárulásának 95%-át. 
E felső határérték elérését követően az igazoló Hatóság – legkésőbb az n+1. év február vé-
géig – továbbra is továbbítja az Európai Bizottságnak az n. év december 31-én igazolt költ-
ségnyilatkozatokat, valamint az év során az egyes alapok számára visszatérített összegeket. 
A 2014–2020-as időszakban csak az időszaki kifizetések mértékére van meghatározva fel-
ső korlát.

Annak érdekében, hogy a támogatások elosztási rendszerének működtetése ne csök-
kentse a kedvezményezettek támogatását, a kifizetések teljességének elve kimondja, 
hogy a kifizetések teljesítéséért felelős szervezeteknek biztosítaniuk kell, hogy a kedvez-
ményezettek a közhozzájárulás teljes összegét a lehető leghamarabb és teljes egészé-
ben megkapják. Nem alkalmazható olyan levonás, visszatartás, bármilyen további külön 
díj vagy azzal megegyező hatású egyéb díj, amely csökkentené ezeket a kedvezménye-
zettek számára kifizetendő összegeket.

A pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos, az Európai Bizottság és a tagállamok által kijelölt 
hatóságok és szervezetek közötti információcsere elektronikus úton történik. Vis maior ese-
tén, különös tekintettel a közös számítógépes rendszer hibás működésére vagy a tartós kap-
csolat hiányára, a tagállam papíralapú adathordozón is továbbíthatja költségnyilatkozatát és 
kifizetési kérelmét. A tagállamok által benyújtott operatív programokban megállapított ösz-
szegeket, az igazolt költségnyilatkozatokat, a kifizetési kérelmeket, valamint az éves és záró 
végrehajtási jelentésben említett költségeket euróban kell megadni. Az operatív progra-
mokról szóló bizottsági határozatokban szereplő összegeket, valamint a bizottsági kötele-
zettségvállalások és kifizetések összegét euróban kell kifejezni és átutalni.

Azok a tagállamok, amelyek a kifizetési kérelem időpontjában még nem vezették be az 
eurót fizetőeszközként, a nemzeti pénznemben felmerült költségek összegét átszámítják 
euróra. Az említett összeget az Európai Bizottság azon hónapban érvényes átváltási árfo-
lyamán kell átszámítani euróra, amelyikben az érintett operatív program igazoló Hatósága 
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a költséget elkönyvelte. Ezt az árfolyamot az Európai Bizottság minden hónapban elektro-
nikus úton közzéteszi. A források tagállam általi lehívásakor tehát még „itthon” át kell váltani 
euróra az összegeket. Az árfolyam havonta változik, tehát árfolyam-ingadozás esetén előfor-
dulhat, hogy egy kifizetési kérelemben kért, euróra átváltott forintösszeg nem egyezik meg 
a – legfeljebb – két hónappal későbbi tényleges euróban teljesített átutalás következtében 
megérkező forintösszeggel. A magas euróárfolyam következtében a tervezettnél több tá-
mogatásra lehetünk jogosultak, de az abszorpciós cél is nehezebben teljesíthető.

Az igazoló Hatóság euróban számol el az Európai Bizottsággal. A forintban felmerült költ-
ségek forintban nyilvántartott és teljesült kifizetéseit az Európai Bizottsággal történő elszá-
molások alkalmával az Európai Bizottság által elektronikusan közzétett azon árfolyamon kell 
átszámítani euróra, amely a közösségi hozzájárulás rendezésének az igazoló Hatóság általi 
jóváhagyásának napján volt érvényes.

Az Európai Bizottság részére benyújtott időközi átutalásigénylési dokumentáció és a záró 
egyenleg átutalásigénylési dokumentáció csak olyan költségeket tartalmazhat, amelyeket 
kifizettek, a monitoring és információs rendszerben rögzítettek, a hitelesítés keretében elle-
nőriztek, továbbá amelyeket bizonylatok támasztanak alá, és amelyek a támogatott projek-
tekre vonatkozóan elszámolható költségnek minősülnek.

Az igazoló Hatóság a központi költségvetési és közösségi hozzájárulások, valamint a ked-
vezményezett saját forrásainak felhasználása alapján finanszírozó alapok szerint és prioritá-
sonkénti bontásban összeállítja az EMiR-ben az időközi átutalásigénylési dokumentációt, és 
megküldi az Európai Bizottság részére. 

Az éves elszámolás időszaka a számviteli év, amely július 1-jétől a következő év júni-
us 30-ig tart. Az éves elszámolások benyújtásának határideje a számviteli évet követő 
év február 15. napja.

9.2.  eltéréS AZ eredeti tÁrSfinAnSZíroZÁSi ArÁnytól 
  rÁSZorUltSÁG eSetén (toP-UP)

Az időközi kifizetések és a végsőegyenleg-kifizetések kiszámítása az egyes prioritási 
tengelyek tekintetében, az adott operatív programról szóló határozatban megálla-
pított társfinanszírozási rátának az igazoló Hatóság által igazolt valamennyi költség-
nyilatkozatban szereplő, az adott prioritási tengely keretében említett elszámolha-
tó költségre való alkalmazásával történik.

A gazdasági válság miatt 2011-től könnyítés lépett életbe, melynek lényege, hogy az 
egész ciklusra megállapított társfinanszírozási rátától, indokolt esetben, a tagállam uniós 
pénzügyi segélyprogramban történő részvétele esetén felfelé, 10%-os mértékig el lehet tér-
ni (esetünkben a 85%-os társfinanszírozás 95%-ra emelkedik). Ez az ún. „top-up” mechaniz-
mus, amely javítja a tagállam abszorpciós teljesítményét, de ezzel csökkenti is a támogatha-
tó projektek számát. Eszerint az időközi és végsőegyenleg-kifizetés a társfinanszírozási ráták 
10 százalékpontos emelkedésének megfelelő mértékben növekszik, de a 100%-ot nem ha-
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ladhatja meg. A kedvezmény nem visszamenőleges, a társfinanszírozási ráta növelése csak 
az abban az időszakban benyújtott, igazolt költségnyilatkozatokban újonnan bejelentett tá-
mogatható kiadások összege tekintetében él, amely időszakban a tagállam pénzügyi se-
gélyprogramban vett részt, azaz a tagállam megfelel a következő feltételek bármelyikének:

 • az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus (ESM) szerinti pénzügyi támogatás áll 
rendelkezésére (illetve az említett rendelet hatálybalépése előtt más euróövezeti tag-
államok bocsátottak a rendelkezésére ilyen támogatást);

 • a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus esz-
köznek megfelelően középtávú pénzügyi támogatást bocsátottak a rendelkezésére;

 • az európai stabilitási mechanizmusnak (ESM) megfelelően pénzügyi támogatást bo-
csátottak a rendelkezésére. 

Azon tagállam, amely igénybe kívánja venni az eltérést, írásbeli kérelmet nyújt be az 
Európai Bizottsághoz, attól az időponttól számított 2 hónapon belül, amikortól kezdő-
dően a tagállam megfelel a feltételek valamelyikének. Magyarország korábbi pénzügyi 
mechanizmusban való részvételére hivatkozva vette igénybe a lehetőséget. Az érintett 
tagállam kérelmében indokolja az eltérés igénybevételének szükségességét a követke-
zők megállapításához szükséges információk közlésével:

 • makrogazdasági és költségvetési helyzetére vonatkozó adatok alapján – a nemzeti 
hozzájáruláshoz szükséges források nem állnak rendelkezésre;

 • a kifizetések megnövelése szükséges az operatív programok további végrehajtásá-
nak biztosításához;

 • a nehézségek akkor is fennállnak, ha a társfinanszírozási rátáknak az eredetileg meg-
állapított felső határait alkalmazzák;

 • az érintett tagállam részt vesz a pénzügyi segítségben, azon konkrét időpontra való 
hivatkozással, amelytől kezdődően a pénzügyi támogatást a tagállam rendelkezésé-
re bocsátották.
Az Európai Bizottság ellenőrzi, hogy a benyújtott információk indokolják-e az eltérés biz-

tosítását, és a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül kifogással élhet a benyújtott 
információk helytállóságával kapcsolatban. Ha az Európai Bizottság kifogással él, akkor erről 
végrehajtási aktussal határozatot fogad el, amelyben közli indokait, ha nem él kifogással a 
tagállam kérelmével kapcsolatban, a kérelmet indokoltnak kell tekinteni.

A tagállam a kérelmében részletesen ismerteti továbbá, hogy milyen felhasználási cél-
lal kívánja igénybe venni az eltérést, és tájékoztatást nyújt azokról a kiegészítő intézkedé-
sekről, amelyeket annak érdekében irányoz elő, hogy az alapokból származó finanszírozást 
a versenyképesség, a növekedés és a foglalkoztatás támogatására összpontosítsa, ideértve 
adott esetben az operatív programok módosítására vonatkozó információkat is. Az eltérés 
a 2013. december 31. után benyújtott költségnyilatkozatokra nem alkalmazható.

Az időközi kifizetések és a végső egyenleg azt követően történő kiszámításához, hogy 
a tagállam már nem részesül a pénzügyi támogatásban, az Európai Bizottság nem veszi 
figyelembe az említett bekezdéssel összhangban kifizetett megnövelt összegeket. Eze-
ket az összegeket a 2007–2013-as időszakban az előzetes és időközi kifizetésekre vo-

9. PÉNzüGyi lEBoNyolíTáS

KRE_könyv_all.indd   222 14/12/15   10:58



223 |

natkozó 95%-os plafon megállapításakor azonban figyelembe kell venni. A megnövelt 
időközi kifizetési összegeket a lehető legrövidebb időn belül az irányító Hatóság rendel-
kezésére kell bocsátani, és azok kizárólag az operatív program végrehajtásával összefüg-
gő kifizetésekre használhatók fel.

Az így megkapott többlet felhasználásáról a tagállamoknak jelentést kell készíteni-
ük: a Nemzeti Reformprogramhoz kapcsolódó, a strukturális források hozzájárulásáról 
szóló stratégiai jelentéstétel keretében megfelelő információkat bocsátanak az Euró-
pai Bizottság rendelkezésére az eltérés felhasználásáról, és ismertetik, hogy a támoga-
tás megnövelt összege hogyan járult hozzá az érintett tagállamban a versenyképesség, 
a növekedés és a foglalkoztatás előmozdításához. Az Európai Bizottság a tagállami stra-
tégiai jelentésekből az uniós intézmények számára készítendő saját stratégiai jelentés-
tétele során figyelembe veszi ezeket az információkat.

A 10%-os emelésnek van korlátja: az időközi kifizetéseken és a végsőegyenleg-kifize-
téseken keresztüli uniós hozzájárulás nem haladhatja meg a közpénzből való hozzájá-
rulást, és az operatív program engedélyezéséről szóló bizottsági határozatban az egyes 
prioritási tengelyek tekintetében megállapított, az alapokból származó támogatás ma-
ximális összegét. A mechanizmus nem alkalmazható az „európai területi együttműködés” 
célkitűzés alá tartozó operatív programokra.

A társfinanszírozási arány emelésének lehetősége a 2014–2020-as időszakban is megma-
rad. Ha egy tagállam megfelel a feltételek egyikének 2013. december 21-ét követően, és a 
pénzügyi támogatások feltételeként meghatározott makrogazdasági kiigazítási programot 
végrehajtotta, akkor a társfinanszírozási arány emelése a tagállam 2016. június 30-ig tartó 
időszakra benyújtott kifizetési kérelmei esetén lehetséges.

9.3. A KÖltSéGnyilAtKoZAt (KifiZetéSi Kérelem)

A költségnyilatkozat minden egyes prioritási tengely tekintetében – az elszámolhatósági 
szabályoknak megfelelően – tartalmazza: 

 • a kedvezményezettek által a műveletek végrehajtásakor kifizetett elszámolható költ-
ségek teljes összegét; 

 • az ehhez kapcsolódó, a közpénzből való hozzájárulásra vonatkozó feltételeknek 
megfelelően, a kedvezményezetteknek kifizetett vagy kifizetendő közpénzből való 
közhozzájárulást; 

 • a kedvezményezettek által kifizetett költségeket igazoló számlákat vagy azonos bizo-
nyító erejű számviteli bizonylatokat, kivéve, ha az elszámolás átalányalapú.
Mivel Magyarországon az alapokból származó hozzájárulást a közkiadásokra vonatkoztat-

va számítják ki, a 2007–2013-as időszakra nézve a közkiadásoktól eltérő kiadásokra vonatko-
zó információ nem érinti a kifizetési kérelem alapján kiszámított fizetendő összeget.

Az engedélyezett állami támogatások esetén a kedvezményezettnek nyújtott előlegek a 
tagállam által költségnyilatkozatba foglalhatók (azaz lehívhatók), amennyiben van mögöt-
tük bankgarancia, azzal egyenértékű közpénzügyi kötelezettségvállalás, jogszabállyal vállalt 
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garancia, és a kedvezményezett az előlegnyújtást követő három éven belül számlaalapon el-
számol az előleggel. Ez azonban csak lehetőség a tagállam számára, a tagállam dönthet úgy, 
hogy számlaalapon el nem számolt tételt nem foglal költségnyilatkozatba.

Az Európai Bizottság operatív programot jóváhagyó határozatát megelőzően is költség-
nyilatkozatba foglalhatók (lehívhatók) a nagyprojektekkel kapcsolatos költségek. Fontos 
ugyanakkor, hogy amennyiben az Európai Bizottság elutasítja a valamely nagyprojekthez 
való pénzügyi hozzájárulását, úgy a bizottsági határozat elfogadását követő költségnyilatko-
zatot ennek megfelelően módosítani kell. Ebben az esetben a tagállam más jogos kiadások-
kal cserélheti fel az elutasított nagyprojektre vonatkozó kiadásokat.

A pénzügyi konstrukciók tekintetében a költségnyilatkozat magában foglalja az eszköz-
alapok, holdingalapok létrehozására, vagy az azokhoz történő hozzájárulásként kifizetett 
összes költséget. Tehát az alapok számára átadott forrást a tagállam lehívhatja és abszorp-
cióját növelheti, még akkor is, ha az elkülönített összeg még nem jutott el a végső kedvez-
ményezetthez. ilyen esetben az operatív program részleges vagy végső lezárásakor az elszá-
molható költségek a következők összességét jelentik:

 • városfejlesztési alapokból a köz- és magánszféra-partnerségekbe vagy integrált vá-
rosfejlesztési tervekbe tartozó egyéb projektekbe történő beruházás céljából kifize-
tett összegek; 

 • a fent említett valamennyi alapból a vállalkozásokba történő beruházásra irányuló 
kifizetések; 

 • a nyújtott garanciák, beleértve a garanciaalapokból garanciaként lekötött ösz-
szegeket; 

 • elszámolható irányítási költségek vagy díjak (azaz a pénzügyi eszközök menedzs-
mentköltségei – a management cost mellett a management fee is – elszámolhatók); 

 • az olyan alapokból vagy egyéb ösztönző rendszerekből származó visszafizetendő 
beruházásokhoz nyújtott hitelek vagy garanciák, amelyek hitelt, a visszafizetendő 
beruházásokhoz garanciákat vagy ezekkel egyenértékű eszközöket biztosítanak az 
energiahatékonysághoz és a megújuló energia épületekben – beleértve a meglévő 
lakásállományt is – történő felhasználásához.

Az operatív programokból a pénzügyi eszközalapokba történő kifizetésekből származó 
kamatot az alábbiak valamelyikének finanszírozására kell felhasználni:

 • városfejlesztési alapok esetében városfejlesztési projektek;
 • pénzügyi konstrukciók kis- és középvállalkozások számára;
 • a visszafizetendő beruházásokhoz hiteleket, garanciákat vagy ezekkel egyenértékű 
eszközöket nyújtó alapok vagy egyéb ösztönző rendszerek esetében az energiahaté-
konyság és a megújuló energia épületekben – beleértve a meglévő lakásállományt 
is – történő felhasználása.
A pénzügyi eszközalapokból végzett beruházásokból a művelethez visszajuttatott vagy a 

garanciák lehívását követően megmaradt forrásokat az érintett tagállamok illetékes hatósá-
gai felhasználják városfejlesztési projektek támogatása, kis- és középvállalkozások támogatá-
sa, az energiahatékonyságra és a megújuló energia épületekben – beleértve a meglévő la-
kásállományt is – történő hasznosítása céljából.
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A költségnyilatkozatban a pénzügyi eszközalapok, holdingalapok létrehozására vagy az 
azokhoz való hozzájárulásként kifizetett kiadások teljes összegét fel kell tüntetni.

A 2014–2020-as időszakban a költségnyilatkozat helyett a közös rendelkezésekről szóló 
rendelet már csak kifizetési kérelemről beszél, azonban a vonatkozó szabályok nem változ-
tak érdemben, és annak tartalmaznia kell az eddig a költségnyilatkozatban szereplő infor-
mációkat.

9.4. eUróPAi BiZottSÁGi előfinAnSZíroZÁS

Az Európai Bizottság a programok elindításának megkönnyítése, a folyamatos likviditás 
érdekében, költségigazolás nélkül, automatikusan átutal a tagállam valamennyi opera-
tív programja részére egy egyszeri előleget (előfinanszírozási összeget) a tagállam által 
kijelölt szervezetnek.

Az előfinanszírozási összeget az oP-hoz, a strukturális alapok által adott hozzájárulás ará-
nyában, különböző részletekben kell kifizetni, a következők szerint:

2007 2008 2009

EU-hoz 2004. május 1-je előtt csatlakozott tagállamok 2% 3% 2,5%

EU-hoz 2004. május 1-jén vagy azt követően csatlakozó tagállamok 2% 3% 4%

A Kohéziós Alap esetén:

EU-hoz 2004. május 1-je előtt csatlakozott tagállamok 2% 3% 2,5%

EU-hoz 2004. május 1-jén vagy azt követően csatlakozó tagállamok 2,5% 4% 4%

A rászoruló tagállamok ezen felül 2010-ben is jogosultak bizottsági előlegre: a Kohéziós 
Alapból nyújtott hozzájárulás 2%-ára és az ESzA-ból nyújtott hozzájárulás 4%-ára. Ezt azok a 
tagállamok igényelhetik,

 • amelyek 2009-ben pénzügyi mentőcsomagot kaptak (Magyarország is ide tarozik), 
azaz a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus 
létrehozásáról szóló, 2002. február 18-i 332/2002/EK tanácsi Rendelettel összhangban 
hitelt kaptak, vagy 

 • amelyek GdP-je 2009-ben 2008-hoz képest reálértéken több mint 10%-kal csökkent 
(2009 novemberében közzétett adatok szerint).
A bizottsági előleget két éven belül el kell kezdeni felhasználni. Amennyiben az előfi-

nanszírozás első részletének az Európai Bizottság általi átutalásától számított 24 hóna-
pon belül nem érkezik kifizetési kérelem az operatív program keretében, a tagállamnak 
az előfinanszírozásként kifizetett teljes összeget vissza kell térítenie az Európai Bizottság 
részére. Az ilyen jellegű visszatérítés nem vonatkozik az alapból az operatív program 
számára nyújtott teljes hozzájárulásra.
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Az előfinanszírozásból keletkező bármilyen kamatot – amelyet a tagállam számára nem-
zeti közpénzből való hozzájárulási forrásnak kell tekinteni – az érintett operatív program szá-
mára kell elkönyvelni, és az operatív program végső lezárásakor be kell jelenteni az Európai 
Bizottságnak. Az operatív program lezárásakor az előfinanszírozásként átutalt összeget telje-
sen ki kell vezetni a bizottság számláiból.

A 2014–2020-as időszakban az előfinanszírozás az alábbiak szerint alakul:

A kezdeti előfinanszírozási összegeket részletekben fizetik ki. Az alábbi táblázat mutatja, 
hogy az egyes években, az operatív programokhoz a teljes finanszírozási időszakra nyújtott 
hozzájárulásának hány százalékát fizetik ki a tagállamoknak:

2014 2015 2016

1/1,5% 1/1,5% 1%

2014-ben és 2015-ben azok a tagállamok részesülnek 1,5%-os kifizetésben, amelyek 
2010 óta pénzügyi támogatásban részesülnek vagy a megelőző év végén abban része-
sültek. Ha az operatív programot 2014 után fogadják el, a részleteket az elfogadás évé-
ben fizetik.

2016–2023 között az éves előfinanszírozás kifizetésére minden év július 1-jéig van lehető-
ség. A kifizetések egyes évekre vonatkozó mértékét a teljes programozási időszakra nyújtott 
támogatások százalékos arányában mutatja az alábbi táblázat:

2016 2017 2018 2019 2020–2023 között

2% 2,625% 2,75% 2,875% 3%

A fenti kifizetések kiszámításakor a teljes programozási időszakra juttatott támoga-
tásból ki kell zárni az operatív programoknak eredetileg az eredményességi tartalékból 
nyújtott összegeket.

9. PÉNzüGyi lEBoNyolíTáS
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9.5. időKÖZi KifiZetéSeK A tAGÁllAmoK SZÁmÁrA

Minden operatív program esetében a legtöbb forrás kifizetésére időközi kifizetések for-
májában kerül sor. Az első időközi kifizetést akkor lehet teljesíteni, ha az irányítási és el-
lenőrzési rendszerek megfelelő működésére vonatkozó vizsgálat eredményes.

Az Európai Bizottság általi minden egyes időközi kifizetés az alábbi feltételek teljesí-
tésétől függ:

 • a bizottság részére előzetesen kifizetési kérelmet és költségnyilatkozatot küldtek;
 • a bizottság által az egyes prioritási tengelyek tekintetében, a teljes időszak alatt kifi-
zetett összeg nem haladja meg az operatív program jóváhagyásáról szóló bizottsági 
határozatban megállapított, az alapokból nyújtandó támogatás maximális összegét;

 • az irányító Hatóság megküldte a bizottság számára a legutóbbi éves végrehajtási je-
lentést;

 • a bizottság nem indított kötelezettségszegési eljárást, azaz nem nyilvánított az EUMSz 
226. cikke szerinti jogsértésre vonatkozó, indokolással ellátott véleményt azon műve-
let(ek) tekintetében, amely(ek)hez a kérdéses kifizetési kérelemben bejelentett költ-
ség kapcsolódik.

Amennyiben e feltételek nem teljesülnek, az Európai Bizottság egy hónapon belül tájé-
koztatja a tagállamot és az igazoló Hatóságot annak érdekében, hogy azok megtehessék a 
helyzet orvoslásához szükséges lépéseket.

Az igazoló Hatóság meggyőződik arról, hogy valamennyi operatív program esetében az 
időközi kifizetési kérelmeket – amennyiben lehetséges – évente három alkalommal elküldik 
az Európai Bizottság számára. A bizottság abban az esetben teljesíti az adott évben a kifize-
tést, ha a kifizetési kérelmet legkésőbb október 31-ig benyújtották. A rendelkezésre álló fi-
nanszírozásra is figyelemmel, és amennyiben nem került sor a kifizetések felfüggesztésére, 
az Európai Bizottság az időközi kifizetést legkésőbb a megfelelő kifizetési kérelem nyilvántar-
tásba vételének napjától számított két hónapon belül teljesíti.

A 2014–2020-as időszakban változás, hogy az Európai Bizottság a kifizetési kérelem-
ben szereplő, a prioritásra vonatkozó elszámolható kiadás és az operatív programot jó-
váhagyó határozatban szereplő egyes prioritásokra vonatkozó társfinanszírozási ráta 
felhasználásával kiszámolt összeg 90%-át téríti vissza időközi kifizetésként. Az új idő-
szakban, a finanszírozási eszközök rendelkezésére állásának függvényében, az Európai 
Bizottság az időközi kifizetést legkésőbb a kifizetési kérelemnek a bizottság általi – iga-
zolt – átvételét követő 60 napon belül teljesíti.

itt kell megemlíteni a visszamenőleges (retrospektív) finanszírozás kérdését. Fő szabály-
ként már befejezett műveletet utólag támogatásra kiválasztani nem lehet. Ez a szabály an-
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nak ellenére így van, hogy azt semmilyen EU-jogi előírás nem tiltja, de az Európai Bizottság 
magas kockázata miatt nem támogatja e gyakorlatot. (Ezzel szemben a bizottság bátorít-
ja a tagállamokat a túlvállalásra, azaz a projektportfólió túlterjeszkedésére a program pénz-
ügyi keretén.) Utólagos támogatásról beszélünk, ha egy irányító Hatóság olyan műveletnek 
ítél EU-támogatást, 

 • amelyet nemzeti forrásokból már finanszíroztak, vagy 
 • a támogatási igény EU-nak való benyújtása vagy a támogatás megítélése idején már 
befejeződött.

Befejezettnek tekinthető a művelet, ha
 • a tevékenységet ténylegesen elvégezték (nincs szükség további tevékenységre a mű-
velet végrehajtásához),

 • a kedvezményezett minden költségét kifizették (a kedvezményezettnek nem kell to-
vábbi kifizetést eszközölnie),

 • az állami hozzájárulást kifizették a kedvezményezettnek (a kedvezményezett részére 
nem kell több kifizetést eszközölni). 

Az Európai Bizottság elutasító attitűdjének oka a projektek magas szabálytalansági koc-
kázata, ami az EU-s stratégiai kerettől, uniós és nemzeti szabályoktól független megva-
lósításból ered és amelyekért a felelősséget az iránytó hatóságnak kell viselni. Különö-
sen figyelni kell az alábbiakra:

 • elszámolhatósági szabályok betartása,
 • annak biztosítása, hogy az iH és a Monitoring Bizottság által meghatározott kiválasz-
tási kritériumokat alkalmazzák (fő szabályként a műveletnek támogatásra való kijelö-
lése idején alkalmazandó kiválasztási kritériumokat kell alkalmazni),

 • uniós és nemzeti szabályok (állami támogatások, közbeszerzések, környezetvédelem, 
esélyegyenlőség, tájékoztatási szabályok, dokumentumok megőrzése, jövedelemter-
melő projektek, fenntartási kötelezettség, kétszeres finanszírozás tilalma),

 • pénzügyi irányításra, ellenőrzésre vonatkozó előírások (ellenőrzési nyomvonal).

A visszamenőleges támogatást a hazai Kormányrendeletek nem zárják ki, de feltételhez 
kötik. olyan projekt esetében, amely korábban nem uniós finanszírozású projektként része-
sült központi költségvetési támogatásban és utólag, egyedi döntés alapján a projekt európai 
uniós támogatásban részesül, a költségvetés által korábban finanszírozott számlákat a ked-
vezményezettnek olyan önálló kifizetési igénylés keretében kell benyújtania elszámolásra, 
amely kizárólag költségvetési előfinanszírozással érintett számlákat tartalmaz.

9. PÉNzüGyi lEBoNyolíTáS
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9.6. A ProGrAm leZÁrÁSA éS A véGSő eGyenleG KifiZetéSe
  A tAGÁllAmoKnAK

9.6.1. RÉSzlEGES záRáS

Az operatív programok zárásának egyszerűsítése érdekében azok a tagállam által megha-
tározott időszakokban részlegesen lezárhatók voltak a 2007–2013-as finanszírozási időszak-
ban. A részleges lezárás olyan műveletekre vonatkozik, amelyek az előző év december 31-ig 
befejeződtek. Egy művelet akkor tekintendő befejezettnek, ha a körébe tartozó tevékenysé-
geket ténylegesen elvégezték és a kedvezményezettek valamennyi költségét, valamint a vo-
natkozó közpénzből való hozzájárulást kifizették. A részleges lezárás feltétele, hogy a tagál-
lam az adott év december 31-ig megküldje az Európai Bizottságnak:

a) az érintett műveletekre vonatkozó költségnyilatkozatot,
b) az Audit Hatóság által kiállított részleges zárónyilatkozatot.
A részlegesen lezárt műveletre vonatkozó valamennyi pénzügyi korrekció nettó pénz-

ügyi korrekció, azaz az utólagos korrekcióval érintett összeget a tagállam másra nem hasz-
nálhatja fel. Amennyiben a tagállam a részleges zárónyilatkozatban szereplő műveletet érin-
tő szabálytalanságra derít fényt, pénzügyi korrekciót kell alkalmazni és a költségnyilatkozatot 
megfelelően ki kell igazítani.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó közös rendelkezésekről szóló rendeletben már nem 
található meg a részleges lezárás lehetősége.

9.6.2. A VÉGSő EGyENlEG KiFizETÉSE

A 2007–2013-as időszakra vonatkozóan az Európai Bizottság a végső egyenleget akkor fize-
ti ki, ha a tagállam 2017. március 31-ig elküldte a következő dokumentumokat tartalmazó 
kifizetési kérelmeket:

 • a végsőegyenleg-kifizetési kérelem és költségnyilatkozat,
 • az operatív programról szóló záró végrehajtási jelentés,
 • az Audit Hatóság zárónyilatkozata (melyre a bizottság 5 hónapos határidőn be-
lül reagál).
Ha a tagállam ezek közül valamelyiket nem küldi el az Európai Bizottság részére, az a záró 

egyenleg tekintetében a kötelezettségvállalás automatikus visszavonását eredményezi. A 
megadott határidő – szemben a korábbi programozási időszakkal – objektív, azaz minden 
oP esetében azonos, meghosszabbítására nincs lehetőség. A záró egyenleg kifizetésének 
feltétele továbbá, hogy az Európai Bizottság nem adott tagállami kötelezettségszegésre vo-
natkozó, indokolással ellátott véleményt (az EUMSz 258. cikke szerint) azon művelet(ek) te-
kintetében, amely(ek)hez a kérdéses kifizetési kérelemben bejelentett költség kapcsolódik.

A rendelkezésre álló pénzeszközökre is figyelemmel az Európai Bizottság a záró végrehaj-
tási jelentés vagy az Audit Hatóság záró nyilatkozatának elfogadása közül a későbbit követő 
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45 napon belül átutalja a záró egyenleget. A záró egyenleg legfeljebb az oP prioritási ten-
gelyében az Európai Bizottság által elfogadott összeg lehet, azaz prioritások közötti átvitelre 
nincs lehetőség. A Kohéziós Alap projektjeinek zárása – szemben a 2004–2006 közötti idő-
szakkal – nem egyenként, hanem a programzáráskor történik. A nagyprojektekről és a pénz-
ügyi eszközökről külön, részletes zárási jelentés készül. A záró egyenlegre vonatkozó költ-
ségvetési kötelezettségvállalás a kifizetéstől számított 12 hónap elteltével automatikusan 
visszavonásra kerül. 

Az operatív program lezárásának időpontja az alábbi három esemény közül a legkoráb-
ban bekövetkezőt jelenti:

 • a fenti záródokumentumok alapján az Európai Bizottság által meghatározott végső-
egyenleg-kifizetés;

 • az Európai Bizottság által a tagállam részére, az operatív program tekintetében jogo-
sulatlanul átutalt összegekre vonatkozó terhelési értesítés megküldése;

 • a záró egyenlegre vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalás automatikus vissza-
vonása.
Az Európai Bizottság 2 hónapos határidőn belül tájékoztatja a tagállamot az operatív 

program lezárásának időpontjáról. Az Európai Bizottság vagy az Európai Számvevőszék ál-
tal végzett ellenőrzések eredményeitől függetlenül, a bizottság által az operatív programra 
teljesített végsőegyenleg-átutalás az átutalás napjától számított 9 hónapon belül, illetve – 
amennyiben a tagállamnak negatív egyenleget kell visszatérítenie – a terhelési értesítés ki-
bocsátásának napjától számított kilenc hónapon belül módosítható. A záró egyenleg módo-
sítása nem érinti az operatív program lezárásának időpontját.

A 2014–2020-as időszak esetén a tagállamoknak 2023. július 1. és 2024. június 30. közöt-
ti utolsó számviteli év vonatkozásában benyújtják az operatív program záró végrehajtási je-
lentését, illetve az ETHA révén támogatott operatív program utolsó éves végrehajtási jelen-
tését. Emellett a végső egyenleg kifizetésének feltétele, hogy a tagállam korábban minden 
egyes évre nézve benyújtsa a szükséges dokumentumokat: az elszámolásokat, a vezetői nyi-
latkozatot és az éves összefoglalót, valamint az auditvéleményt és kontrolljelentést.

A végső egyenleg kifizetése legkésőbb az utolsó számviteli év elszámolásai elfogadásának 
időpontját követő 3 hónapon belül, vagy amennyiben az későbbi időpont, a záró végrehaj-
tási jelentés elfogadását követő 1 hónapon belül megtörténik.

9.6.3. doKUMENTUMoK MEGőRzÉSE

Az irányító Hatóságnak biztosítania kell, hogy az érintett operatív program költségeire és el-
lenőrzéseire vonatkozó valamennyi alátámasztó dokumentum az Európai Bizottság és az Eu-
rópai Számvevőszék rendelkezésére álljon

 • az operatív program zárását követő 3 éven át, 
 • részleges zárás esetén, a részlegesen lezárt műveletek költségeire és ellenőrzéseire 
vonatkozó dokumentumok esetében, a részleges lezárás évét követő 3 éven át. 

9. PÉNzüGyi lEBoNyolíTáS
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Ezek az időtartamok bírósági eljárás esetében, illetve az Európai Bizottság megfelelően in-
dokolt kérelmére megszakadnak. A dokumentumokat eredeti példányban vagy az eredeti-
nek megfelelő, hitelesített példányban, általánosan elfogadott adathordozón kell megőrizni. 

általánosan elfogadott adathordozóknak a következők tekintendők:
 • eredeti dokumentumok fénymásolatai,
 • eredeti dokumentumokról készült mikrolapok,
 • eredeti dokumentumok elektronikus változatai,
 • kizárólag elektronikus formában létező dokumentumok.

Az eredeti dokumentumokkal együtt általánosan elfogadott adathordozókon tárolt do-
kumentumok megfelelőségének igazolási eljárását a nemzeti hatóságok állapítják meg és 
biztosítják, hogy a tárolt változatok megfelelnek a nemzeti jogszabályi követelményeknek, 
valamint ellenőrzés céljára alkalmasak. Ha a dokumentumok kizárólag elektronikus formá-
ban léteznek, ellenőrzik, hogy az alkalmazott számítástechnikai rendszerek összhangban áll-
nak-e az elfogadott biztonsági szabványokkal, amelyek biztosítják, hogy a tárolt dokumentu-
mok megfelelnek a nemzeti jogszabályi követelményeknek, és ellenőrzés céljára alkalmasak.

Az irányító Hatóság gondoskodik arról, hogy nyilvántartás álljon rendelkezésre azoknak a 
szervezeteknek a kilétéről és fellelhetőségéről, amelyek birtokában vannak a kiadásokat és 
az ellenőrzéseket alátámasztó dokumentumoknak, és ezek között szerepel a megfelelő el-
lenőrzési nyomvonal követéséhez szükséges valamennyi dokumentum. Az irányító Ható-
ság biztosítja, hogy e dokumentumok ellenőrzés céljára rendelkezésre álljanak, illetve be-
lőlük kivonatok vagy róluk másolatok készíthetők legyenek az arra jogosult személyek vagy 
szervezetek számára, ideértve legalább az irányító vagy igazoló Hatóságot, a közreműködő 
szervezeteket, valamint az ellenőrző hatóságot, illetve az Európai Bizottság felhatalmazott 
hivatalnokait és azok meghatalmazott képviselőit.

A szerződés 107. cikke értelmében vett állami támogatásra vonatkozó szabályok eltérő 
megőrzési szabályokat is megállapíthatnak, amelyekre tekintettel kell lenni.

A 2014–2020-as időszakra nézve újdonság, hogy az 1 millió eurót meg nem hala-
dó, teljes elszámolható kiadással elszámolt műveletekre vonatkozó dokumentumoknak 
kell az adott műveletre elszámolt kiadásokat tartalmazó elszámolások benyújtását kö-
vető december 31-étől számított 3 éven keresztül rendelkezésre állnia, ettől eltérő ese-
tekben pedig csak 2 éven át. Az irányító Hatóság továbbá határozhat úgy, hogy az 1 mil-
lió eurót meg nem haladó teljes elszámolható kiadással elszámolt műveletek esetén is 
csak a „kétéves” szabályt alkalmazza.
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9.7. elSZÁmolÁS A tAGÁllAm éS A KedveZményeZett 
  KÖZÖtt

általános szabály, hogy a támogatás kedvezményezettnek történő kifizetésére csak 
akkor kerülhet sor, ha a projekt keretében tervezett tevékenységek megvalósultak, 
a hozzájuk kapcsolódó költségek ténylegesen és igazolhatóan felmerültek, azaz va-
lós költségek. A támogatás kifizetését az iH – az előleg kifizetésének kivételével – a 
kedvezményezettnél ténylegesen felmerült, illetve kifizetett kiadásokhoz, valós költ-
ségekhez igazodva, a felhívásban megnevezett elszámolható költségek vonatkozá-
sában teljesíti.

A valós költségek elszámolhatóságának szabályait a tagállamok maguk határozzák 
meg – a magyar szabályok a 272/2014-es Kormányrendelet 5. mellékletét képezik, ez 
tartalmazza az átalányalapú egyszerűsített elszámolási módokat is.

A kedvezményezett által kiállított, a támogatás igénybevételére irányuló kifizeté-
si igénylés – a támogatási előleget, a szállítói előleget, valamint a projektfelügye-
lő által jóváhagyott kifizetési igénylést kivéve – az időszakos vagy a záró beszámo-
lóval együttesen nyújtható be. A kifizetési igénylés a kifizetési kérelem, a pénzügyi 
és szakmai előrehaladást igazoló, a támogatási szerződésben meghatározott doku-
mentumok összességét jelenti. 

A kifizetési igénylés elektronikusan történik, az igényléshez a kedvezményezettnek 
mellékelnie kell:

 • az eredeti számlák hitelesített másolatát;
 • a számlák – a szállító részére történő közvetlen kifizetés esetén a számla támoga-
táson felüli összegének – kifizetését igazoló, az elszámolást alátámasztó dokumen-
tumok másolatát; 

 • a központi koordinációs szerv által meghatározott formátumú összesítőt.

A kedvezményezett a kifizetési igénylésben nyilatkozik arról, hogy a benyújtott kifi-
zetési igényléshez kapcsolódó elszámolások alapbizonylatai valós és elszámolható 
költségeken alapulnak, és a támogatott projekt kapcsán merültek fel.

A kedvezményezett, kérelmére, a támogatási jogviszony fennállása alatt előlegben 
részesül. Bármely előleget folyósítani akkor lehet, ha
a) a felhívás, illetve a támogatási szerződés lehetőséget biztosít a kedvezményezett-

nek az előleg igénybevételére;
b) a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel;
c) a kedvezményezett biztosítékadásra kötelezett, a kedvezményezett legkésőbb az 

előlegigénylési kérelem benyújtásakor igazolja az előleggel megegyező összegű 
biztosíték(ok) rendelkezésre állását;
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d) az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és formai szempontból megfelelő;
e) a kedvezményezett legkésőbb az előlegigénylés benyújtásakor mellékeli a támo-

gatási szerződés megkötéséhez előírt dokumentumokat.

Az előleg támogatási előleg, fordítottáfa-előleg vagy szállítói előleg lehet.
Támogatási előleg indokolt esetben, utófinanszírozású tevékenység vonatkozásá-

ban, a támogatott tevékenység elindításához és likviditásának biztosításához szüksé-
ges legkisebb összegben a felhívásban és a támogatási szerződésben meghatározott 
összegben és mértékben nyújtható a kedvezményezett részére. Az előleget hazai és 
európai uniós forrásból, az ESB-alapokból támogatott adott intézkedés, illetve projekt 
szerinti finanszírozási arányban kell nyújtani. A támogatási előlegnyújtás ütemezésé-
nek igazodnia kell a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségek össze-
gének és felmerülésének előrehaladásához. A támogatási előleg mértéke és összege 
nem haladhatja meg a támogatás
a) 25%-át, de legfeljebb 300 millió forintot;
b) belföldi természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, valamint civil szerve-

zet, egyházi jogi személy mint kedvezményezett esetén 50%-át, de legfeljebb 300 
millió forintot;

c) kutatás, műszaki fejlesztés esetén 75%-át, de legfeljebb 450 millió forintot.

Szállítói finanszírozás esetén a fordítottáfa-tartalmat a központi költségvetés a köz-
szféraszervezet kedvezményezettek számára megelőlegezheti, ha a kedvezménye-
zett bruttó támogatásra jogosult közszféraszervezet és az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi cXXVii. törvény (a továbbiakban: áFA-törvény) 142. §-ában – külföldi 
szállító esetén a 139–140. § és 143. §-ában – foglalt feltételek teljesülnek. A fordítottá-
fa-előleg legfeljebb a fordított áfával érintett nettós számlák elszámolható nettó ösz-
szegére jutó áfa támogatástartalmának 100%-a lehet. A fordítottáfa-előleg kizárólag a 
megjelölt célra használható fel.

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféraszervezet kedvezményezett a 
Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben kö-
teles biztosítani a szállító részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfe-
lelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. Az irányító Hatóság a szállítói 
előleg kifizetését független, az irányító Hatóság által megbízott műszaki ellenőr elle-
nőrzéséhez kötheti.

A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben a közszférához tarto-
zó kedvezményezett szervezet köteles kikötni a szerződés elszámolható összegének 
10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének meg-
felelő mértékű, a kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányí-
tó Hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló biztosítéknyújtás kötelezett-
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ségét. Ha gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet a szállító, akkor – cégjegyzésre 
jogosult – vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdono-
sának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható a 
szállítói előleg biztosítékaként.

A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mér-
földkövek elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a 
projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi 
és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességé-
ről, valamint hatékonyságáról. időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését meg-
előzően is be lehet nyújtani. A projekt megvalósítása során legalább egy kifizetési 
igénylést be kell nyújtani, melyben be kell számolni a projekt keretében felme-
rült költségekről. A kifizetés igénylése elektronikusan, az elektronikus alkalmazások 
használatának szabályai szerint történik.

A kedvezményezett a kifizetési igénylésben nyilatkozik arról, hogy a benyújtott kifi-
zetési igényléshez kapcsolódó elszámolások alapbizonylatai valós és elszámolható 
költségeken alapulnak és a támogatott projekt kapcsán merültek fel, valamint a tá-
mogatás a támogatási szerződésben vállalt, mérföldkövekhez rendelt ütemezésnek 
megfelelően kerül felhasználásra. igazolt a támogatás felhasználása, ha a kedvezmé-
nyezett által benyújtott időközi kifizetési igénylésben bemutatásra kerülő fizikai, szak-
mai előrehaladás megvalósult a támogatási szerződéssel összhangban, a támogatá-
si szerződésben, illetve felhívásban rögzített, megengedett eltérés mértékén belül.

A benyújtandó dokumentumokat a kedvezményezett a projekt regisztrációs szá-
mának és az „elszámoló bizonylat támogatás elszámolására benyújtásra került” szöveg 
feltüntetésével záradékolja. Egyidejűleg a bizonylatokon szereplő tételeket összesí-
tőbe foglalja, amely benyújtásával a kedvezményezett igazolja, hogy az összesítőben 
szereplő költségtípusok a jelzett időpontban kifizetésre kerültek és az összesítőben 
szereplő költségek a projekt érdekében merültek fel, más támogatás terhére nem ke-
rültek és a jövőben sem kerülnek elszámolásra, valamint hogy az összesítőben szerep-
lő tételek elszámolási bizonylatainak eredeti példányait záradékolta.

Ha az adott költség a felhívás, illetve a támogatási szerződés alapján kis támogatás-
tartalmú, elszámolható költségnek minősül, és a felhívás, illetve a támogatási szerző-
dés eltérően nem rendelkezik, úgy a költséget a kis támogatástartalmú bizonylatok 
összesítőjén kell elszámolni. Ez esetben a kis támogatástartalmú bizonylatokat, kifize-
tési bizonylatokat és a kapcsolódó alátámasztó dokumentumok hitelesített másola-
tát nem kell benyújtani a kifizetési igénylésben, kizárólag az említett összesítő szolgál 
alátámasztásul a költségek elszámolására.
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Amennyiben a projekt a soron következő mérföldkő határidejét vagy a mérföldkő-
ben vállalt eredményeket nem tudja teljesíteni, a kedvezményezett számára addig 
nem teljesíthető kifizetés, ameddig a mérföldkő tartalma nem teljesül, vagy a projekt 
ütemezését nem módosítja.

A támogatási szerződésben meghatározott határidőig záró kifizetési igénylést kell 
benyújtani, melynek keretében a projekt megvalósulását követően véglegesen el kell 
számolni a projekttel összefüggésben ténylegesen felmerült költségekkel, és be kell 
számolni a projekt szakmai megvalósításáról, a támogatási szerződésben, illetve tá-
mogatói okirat esetén a támogatási kérelemben vállaltak teljesítéséről az egész pro-
jekt megvalósítása során.

A támogatás jogosultja a projektmegvalósítás időszakában, a megítélt támogatás 
90%-áig, a kifizetési igénylésben szereplő elszámolni kívánt költségeket teljes egészé-
ben lehívhatja (halasztott önerő). A megítélt támogatási összeg 90%-ának kifizetését 
követően a felmerült költségeket az önerő arányos teljesítésével, továbbá a támoga-
tás teljes összegének kifizetését követően önerőből kell rendezni és arról a kifizeté-
si igénylésben elszámolni. A projektmegvalósítás befejezésekor a projekt teljes elszá-
molt költségére vonatkozó átlagos, illetve a tevékenységekre vonatkozó támogatási 
intenzitásnak meg kell egyeznie a támogatási szerződésben meghatározott támoga-
tási intenzitással. Ha a támogatás-önerő arány nem áll vissza a projektmegvalósítás 
befejezéséig, vagy a benyújtott elszámolások nem megfelelően alátámasztottak, az 
irányító Hatóság köteles szabálytalansági eljárást kezdeményezni.

A támogatás folyósítására a kifizetési igénylés alapján kétféleképpen kerülhet sor:
 • utófinanszírozással; 
 • közvetlenül a szállító vagy az engedményes pénzforgalmi számlájára történő uta-
lással (szállítói finanszírozás).

Mindkettőnek feltétele a fizikai teljesítés igazolása a kifizetési igénylésben (kivéve 
az átalányalapú elszámolásokat).

A szállítói finanszírozás a kedvezményezettet vagy a támogatási szerződésben 
megnevezett, a projekt végrehajtásában részt vevőt megillető támogatás összegé-
nek kifizetését jelenti, mely közvetlenül a szállító vagy engedményes pénzforgalmi 
számlájára való utalással történik. ilyenkor tehát a kedvezményezetten nem „folyik át” 
a támogatás vonatkozó része, hanem a támogatótól közvetlenül a kedvezményezett 
szállítójához kerül. Szállítói finanszírozásra csak azt követően kerülhet sor, ha a kedvez-
ményezettet vagy a támogatási szerződésben megnevezett, a projekt végrehajtásá-
ban részt vevőt terhelő számlák támogatási összegének megtérítése mellett a szám-
la támogatáson felüli összegének kifizetése igazolható módon megtörtént, kivéve, ha 
a kedvezményezett részére a támogató jogszabály alapján önerőtámogatást is nyújt.

A támogatás folyósításánál a fő szabály az utófinanszírozás, ami a kedvezményezett 
által kifizetett számlák vagy egyéb, az elszámolást alátámasztó dokumentumok tá-
mogatási összegének utólagos megtérítését jelenti, közvetlenül a kedvezményezett 
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vagy az engedményes pénzforgalmi számlájára. Utófinanszírozású időközi kifizetési 
igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a meg-
ítélt támogatás 10%-át, de legalább a 200 ezer forintot. Az 1 milliárd forintot megha-
ladó értékben megítélt támogatás esetén időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható 
be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott 
minimális kifizetési igénylési összeget. Ez nem vonatkozik a kizárólag szállítói finan-
szírozást tartalmazó időközi kifizetési igénylésre, a szállítói és utófinanszírozást vegye-
sen tartalmazó kifizetési igénylésre, az első időszakos beszámolóval együtt benyúj-
tott kifizetési igénylésre. Az irányító Hatóság ezektől a korlátoktól a kedvezményezett 
javára eltérhet.

A támogatást engedményezni is lehet. Ennek feltétele, hogy az engedményezés-
re vonatkozó szerződés vagy engedményezési értesítő a közreműködő szervezet ren-
delkezésére álljon. Az engedményezésre vonatkozó szerződés benyújtásáért a ked-
vezményezett felelős.

Ha az iH a kifizetési határidőt számára felróható okból elmulasztja, késedelmének 
időtartamára a határidő lejáratának napján érvényes jegybanki alapkamat mértéké-
nek megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni annak a jogosultnak, akinek 
vonatkozásában a késedelemmel érintett bizonylatra jutó késedelmi kamat összege 
meghaladja a 10 ezer forintot. Szállítói finanszírozás vagy engedményezés esetén a 
késedelmi kamatot a szállító, illetve az engedményes számára kell megfizetni. Nem 
kell késedelmi kamatot fizetni a központi költségvetési szerv részére. A késedelmi ka-
mat alapja a késedelemmel érintett számla támogatástartalma.

A projekt költségnövekményét – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a ked-
vezményezett finanszírozza. Ha a nagyprojekt vagy kiemelt projekt költsége a ked-
vezményezett által nem befolyásolható körülmény miatt növekedett meg, a kedvez-
ményezett kérheti a támogatási szerződés módosítását, részletesen bemutatva és 
számszerűsítve a költségnövekmény egyes okait. A nagyprojekt vagy kiemelt projekt 
műszaki tartalmának a kedvezményezett által történő változtatására, és a tervezett-
nél lassabb megvalósulásra visszavezethető költségnövekményt a kedvezményezett 
finanszírozza. A kedvezményezett által biztosított saját forrás aránya a nagyprojekt 
vagy kiemelt projekt támogatásának növelése esetén sem csökkenhet.

Az irányító Hatóság a közszféra kedvezményezett költségnövekmény miatt kérel-
mezett szerződésmódosítása esetén ellenőrzést rendel el. A kérelmet elutasítja, ha a 
költségnövekmény finanszírozása az operatív program vonatkozó prioritása keretén 
belül nem biztosított.
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Közszféraszervezet-kedvezményezettek jövedelemtermelő beruházásainak meg-
valósítását célzó pályázati felhívás esetében a támogatás mértékének a valós finan-
szírozási hiányhoz történő igazítása érdekében az irányító Hatóság egy adott felhívás 
pénzügyileg le nem zárt pályázataira vonatkozóan lehetőséget adhat a támogatási 
arány egyszeri felülvizsgálatára. Ha az újraszámítás eredményeként magasabb elszá-
molható összköltség alakul ki az eredeti számításnál, az irányító Hatóság dönthet a tá-
mogatási arány növeléséről. Ha az újraszámítás eredményeként az eredeti számítás-
nál magasabb elszá molható összköltség alakul ki az eredeti számításnál, az irányító 
Hatóság a különbözet támogatási intenzitással arányos részét a támogatásból levon-
ja, illetve a kedvezményezettől visszaköveteli.

Haladéktalanul fel kell függeszteni a támogatás folyósítását abban az esetben, ha 
azt jogszabály előírja, illetve a támogatói okirat kiadását vagy a támogatási szerződés 
megkötését követően a kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz vagy a támogatás 
folyósítója olyan körülményről szerez tudomást, amely a támogatás visszavonását, a 
támogatási szerződéstől történő elállást teheti szükségessé. A felfüggesztésről és an-
nak okáról a kedvezményezettet soron kívül kell tájékoztatni. Ha a körülmények kivizs-
gálását követően a támogató a támogatás visszavonását vagy az elállást nem tartotta 
szükségesnek, intézkedik a kifizetés felfüggesztésének feloldása iránt.

A jóváhagyott támogatási összeg kifizetését a támogatás teljes összegének pénz-
forgalmi lebonyolítási számlán történt jóváírásáról szóló pénzforgalmi számlakivonat 
kézhezvételét követő 5 napon belül kell elindítani. A kedvezményezett részére törté-
nő átutalásnak további feltételei vannak:

 • a kedvezményezett köztartozásmentes;
 • csak olyan átutalás kezdeményezhető, amelyhez kapcsolódó közösségi hozzájáru-
lás rendezését az igazoló Hatóság az európai uniós forrásnak a vonatkozó opera-
tív program forint pénzforgalmi számláin történő rendelkezésre állása esetén még 
a folyósítás évében az e jogszabályban meghatározott határidők figyelembevéte-
lével teljesíteni tud.

Ha a kifizetési igénylés hiányos vagy hibás, a beérkezéstől számított 30 – szállítói 
finanszírozás esetén 15 – napon belül, legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével, az 
adott igénylésben szereplő valamennyi hiány, illetve hiba megjelölésével hiánypót-
lásra és a hiba javítására kell felhívni a kedvezményezettet. Ha a hiány pótlására és 
a hiba javítására a kitűzött hiánypótlási határidőn belül nem kerül sor, ez a kifizeté-
si igénylés érintett részének elutasítását eredményezi, ez esetben további hiánypót-
lásnak nincs helye.

Ha a megvalósítás nyomon követése vagy folyamatba épített ellenőrzése során 
nem merült fel olyan probléma, amely miatt a támogatás kifizetését fel kellene füg-
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geszteni, az iH a támogatást a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 45 – szállítói 
finanszírozás esetén 30 – napon belül kifizeti. A szállítói és utófinanszírozást vegyesen 
tartalmazó kifizetési igénylés esetében is biztosítani kell a szállító részére 30 napon 
belül történő kifizetést.

Ezekbe az időtartamokba nem számít bele: 
 • a kedvezményezett által a hiánypótlásra igénybe vett időtartam; 
 • tervezett helyszíni ellenőrzés esetén annak időtartama, ha az ellenőrzés eredménye 
olyan súlyú megállapítás, amely indokolja a felfüggesztést;

 • az esedékes mérföldkő nem megfelelő teljesítése miatti szükséges pótlás;
 • az előre nem tervezett, előre nem látható okok miatt lefolytatott rendkívüli helyszí-
ni ellenőrzés időtartama; 

 • a támogatási szerződés módosításának időtartama; 
 • a szabálytalansági gyanú kivizsgálására tett intézkedések időtartama; 
 • az év végi zárási és év eleji számlanyitási folyamatok – a központi koordinációs szerv 
által működtetett honlapon közlemény formájában közzétett – időtartama. 

Haladéktalanul fel kell függeszteni a támogatás folyósítását abban az esetben, ha 
azt e rendelet vagy más jogszabály előírja, illetve a támogatási szerződés megkötését 
követően a kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz vagy az irányító Hatóság olyan 
körülményről szerez tudomást, amely a támogatás visszavonását, a támogatási szer-
ződéstől történő elállást teheti szükségessé.

Az igazoló Hatóság a központi költségvetési forrásból a kedvezményezett vagy a 
szállító részére már kifizetett támogatás közösségi hozzájárulási részét átutalja az NFü 
kezelésében lévő fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlákra. Azt köve-
tően, hogy a jogosan igénybe vett támogatás teljes összege kiutalásra került a ked-
vezményezett, a szállító vagy az engedményes részére, az igazoló Hatóság utólagosan 
elszámolja a közösségi hozzájárulásnak a központi költségvetés által előfinanszírozott 
összegét, és – ha a rendelkezésre álló európai uniós források lehetővé teszik – ezen el-
számolás jóváhagyását követő 3 napon belül átutalja a vonatkozó operatív program 
pénzforgalmi lebonyolítási számlájáról a vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzat-fel-
használási keretszámlára. Az igazoló Hatóság nem számolhatja el azon támogatási 
összeg közösségihozzájárulás-részét, amely olyan költséget tartalmaz, amelyre vo-
natkozóan szabálytalansági vizsgálat van folyamatban, illetve amelyre vonatkozóan a 
szabálytalanság ténye megállapítást nyert.
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A kohéziós politika végrehajtásával kapcsolatos szabálytalanságok pénzügyi szankciókat 
vonhatnak maguk után.

A legenyhébb szankció a tagállami szabálytalanságok esetén a fizetési határidő meg-
szakítása, melynek során legfeljebb 6 (vagy egyes esetekben további három) hónapra meg-
szakíthatja az Európai Bizottság a fizetési határidőt.

Súlyosabb esetekben a kifizetések felfüggesztése is lehetséges, amely keretében a bizott-
ság egy egész operatív program vagy prioritástengely kifizetéseit felfüggesztheti addig, amíg 
a tagállam nem teszi meg a szükséges intézkedéseket.

Az előbbieken túl azokra az összegekre vonatkozóan, amelyeket nem használ fel időben a 
tagállam vagy amelyekre vonatkozóan nem küld időben kifizetési kérelmet, automatikusan 
a kötelezettségvállalás visszavonása vonatkozik. A felhasználásnak a legtöbb intézkedés-
re vonatkozóan a kötelezettségvállalás évét követő 2 vagy három éven belül meg kell történ-
nie, ezeket szokták n+2- és n+3-szabályoknak is nevezni. A 2014–2020-as időszakban már a 
teljes időszakra nézve n+3-szabály van érvényben.

A kohéziós politika egyes intézkedéseivel kapcsolatos vagy rendszerszintű szabálytalan-
ságok esetén pedig részleges vagy teljes pénzügyi korrekciót kell elvégezni, ami a közpénz-
ből nyújtott hozzájárulás részleges vagy teljes megszüntetését jelenti. Ezeknek kivizsgálása és 
végrehajtása elsődlegesen a tagállamok feladata, azonban bizonyos esetekben a bizottság 
is elrendelhet pénzügyi korrekciót.

10.1. A fiZetéSi hAtÁridő meGSZAKítÁSA

A legenyhébb pénzügyi szankció tagállami hiányosságok esetén az Európai Bizottság 
rendelkezésére álló fizetési határidő megszakítása. A fizetési határidőt a pénzügyi ren-
delet értelmében a bizottság felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselője 
legfeljebb 6 hónapra megszakíthatja az alábbi esetekben:

 • valamely nemzeti vagy közösségi ellenőrzési szervezet jelentésében az irányítási és 
ellenőrzési rendszerek működésének súlyos hiányosságaira utaló bizonyítékok talál-
hatók;

 • a felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőnek további vizsgálatokat kell 
elvégeznie, miután olyan információ jutott a tudomására, amely szerint valamely iga-
zolt költségnyilatkozatban szereplő költség nem korrigált, súlyos szabálytalansághoz 
kapcsolódik.
A tagállamot és az igazoló Hatóságot haladéktalanul tájékoztatni kell a kifizetés meg-

szakításának okairól. A megszakítás időtartama a szükséges intézkedések tagállamok ál-
tali meghozatalát követően véget ér.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozóan a közös rendelkezésekről szóló rendelet-
ben találhatjuk meg a pénzügyi szankciókkal kapcsolatos szabályokat. Újdonság, 
hogy a fizetési határidő akkor is megszakítható, ha a költségvetési rendelet 59. cikké-
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nek (5) bekezdésében előírt dokumentumok valamelyike nem kerül benyújtásra.34 Az 
ETHA-ra vonatkozó szabályok pedig egyedi indokokat is meghatározhatnak a fizeté-
si határidő tekintetében.

Ezen túl új lehetőség az is, hogy a tagállam hozzájárulhat a megszakítási időszak 3 hónap-
pal történő meghosszabbításához.

10.2. A KifiZetéSeK felfüGGeSZtéSe

A fizetési határidőnél súlyosabb, akár egész prioritási tengely vagy oP-t érintő szankció a fel-
függesztés. Az Európai Bizottság prioritási tengely vagy oP szintjén, részben vagy egészben 
felfüggesztheti az időközi kifizetéseket, amennyiben:

 • a program irányítási és ellenőrzési rendszerében olyan súlyos hiányosság tapasztal-
ható, amely érinti a kifizetések igazolására vonatkozó eljárás megbízhatóságát, és 
amelyre nézve nem hoztak korrekciós intézkedéseket; 

 • egy igazolt költségnyilatkozatban szereplő költség olyan súlyos szabálytalansághoz 
kapcsolódik, amelyet nem korrigáltak; 

 • egy tagállam súlyosan megsértette az irányítási és ellenőrzési rendszerek megfelelő 
létrehozására és működtetésére, vagy a szabálytalanságok üldözésére vonatkozó kö-
telezettségeit.
Az Európai Bizottság akkor határozhat az időközi kifizetések részben vagy egészben törté-

nő felfüggesztéséről, miután lehetőséget adott a tagállamnak arra, hogy az két hónapon be-
lül megtegye észrevételeit. A bizottság akkor szünteti meg részben vagy egészben az időkö-
zi kifizetések felfüggesztését, amikor a tagállam meghozta a felfüggesztés megszüntetését 
lehetővé tevő, szükséges intézkedéseket. Amennyiben a tagállam nem teszi meg a szüksé-
ges intézkedéseket, az Európai Bizottság olyan határozatot hozhat, hogy bizottsági pénz-
ügyi korrekcióval részben vagy egészben megszünteti az operatív programhoz nyújtott kö-
zösségi hozzájárulást.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozóan a kifizetések felfüggesztéseinek indokai változtak. 
Az előbbiekben bemutatott indokok első két pontja lényegét tekintve változatlanul maradt, 
azonban az új időszak kifizetései már akkor is felfüggeszthetők, ha:

 • a tagállam nem tette meg a fizetési határidő megszakítását indokoló helyzet orvoslá-
sához szükséges tevékenységeket;

 • súlyos hiányosság tapasztalható a monitoring rendszerek minőségében és megbíz-
hatóságában vagy az általános és specifikus mutatókra vonatkozó adatokban;

 • a tagállam nem végezte el az előzetes feltételrendszer (ex-ante kondicionalitások) tel-
jesítését célzó tevékenységeket;

 • az eredményességi felülvizsgálat azt mutatja, hogy adott prioritás tekintetében sú-
lyos mulasztás történt a pénzügyi és kimeneti mutatókhoz, valamint a kulcsfontossá-
gú végrehajtási lépésekhez kapcsolódó, az előírt feltételek szerinti eredményesség-
mérési keretben meghatározott részcélok elérésével kapcsolatban.

34  966/2012/EU, EURAToM
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Továbbá a kifizetések felfüggesztésére vonatkozóan is állapíthatnak meg külön indo-
kokat az ETHA-ra vonatkozó szabályok a közös halászati politika keretében alkalmazan-
dó szabályok be nem tartása esetén.

További változás, hogy az új rendeletben már nem szerepel, hogy az Európai Bizott-
ságnak két hónapot kell adnia a tagállamnak az észrevételei megtételére, csupán az, 
hogy erre lehetőséget kell biztosítania.

10.3. A KÖteleZettSéGvÁllAlÁS AUtomAtiKUS viSSZAvonÁSA 
  (AUtomAtic decommitment)

A 2007–2013-ast megelőző támogatási időszakok tapasztalata szerint a tagállamok a ren-
delkezésükre álló, az EU költségvetésében lekötött forrásokat nem feltétlenül használták fel 
a megfelelő időben, a több éves csúszásokat nehezen lehetett kezelni. Az Európai Bizottság 
ezért arra ösztönzi a tagállamokat, hogy forrásaikat időben használják fel. Ennek érdekében 
az abszorpcióhoz kapcsolódó minimumkövetelményt vezettek be, költségvetés-tervezési 
szempontok miatt. lényege, hogy a tagállamnak minimálisan az adott évre az uniós költ-
ségvetésbe kötelezettségvállalásként betervezett összegnek megfelelő lehívást kell tudnia 
teljesíteni az évet követő 2. naptári év végéig, különben a tagállam „elesik” ezen összegektől.

Az Európai Bizottság a 2007–2013-as ciklusban automatikusan visszavonja az operatív 
programra vonatkozó összeg azon részét, 

 • amelyet nem használtak fel az előfinanszírozás vagy 
 • az időközi kifizetések teljesítésére, vagy 
 • amelyre vonatkozóan nem küldtek kifizetési kérelmet a programra vonatkozó költ-
ségvetési kötelezettségvállalást követő második év (n+2. év) december 31-ig.
A kötelezettségvállalás automatikus visszavonása a 2007-et nem érinti. Az Európai Bizott-

ság a visszavonandó összeget úgy számítja ki, hogy a 2007-es pénzügyi évre szóló teljes 
éves hozzájárulással kapcsolatos éves költségvetési kötelezettségvállalás egyhatodát hoz-
záadja a 2008–2013-as pénzügyi évekre vonatkozó egyes költségvetési kötelezettségválla-
lásokhoz. Ezáltal a tagállamok mentesültek ugyan az első évet érintő forrásvesztéstől, ám a 
többi év tekintetében magasabb arányú forrásfelhasználást kell produkálniuk. 

Azon tagállamok esetében, amelyeknek a GdP-je 2001 és 2003 között az EU-25 ugyan-
ezen időszakban mért átlagos GdP-jének 85%-a alatt volt (Magyarország is idetartozik), eny-
hébb szabály érvényesül: a határidő az operatív programokra vonatkozó, 2007 és 2010 kö-
zött tett éves költségvetési kötelezettségvállalás évét követő 3. év december 31. Azaz 2007 
és 2010 között n+2 helyett n+3 érvényesült. Ebből az következik, hogy 2013 végén mind a 
2010-re, mind 2011-re vonatkozó kötelezettségvállalás megszűnik, az e két évben fel nem 
használt forrásoktól 2013 végén elesünk. A kötelezettségvállalások 2015. december 31-én 
még mindig nyitott része automatikusan visszavonásra kerül, ha az Európai Bizottság 2017. 
március 31-ig nem kap erre vonatkozóan elfogadható kifizetési kérelmet.

A több éves tervezési és megvalósítási idővel rendelkező nagyprojektek (támogatá-
si programok – state aid schemes) érdekében speciális szabályok érvényesülnek, hiszen e 
projektek az egyes évekre külön megállapított költségvetéssel rendelkeznek. Ha a tagállam 
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megfelelő nagyprojekt-pályázatot (vagy támogatási programokat) nyújt be jóváhagyásra az 
Európai Bizottsághoz, az automatikus kötelezettségvállalás-visszavonás által potenciálisan 
érintett összegeket csökkenteni kell a jóváhagyandó nagyprojekt éves összegeivel – bele-
értve a benyújtás előtti évekre vonatkozó allokációkat is – egészen az Európai Bizottság dön-
tését követő +2. évig. Az „n” év tehát a bizottság nagyprojektről szóló döntését, és nem a 
benyújtás évét jelenti. A csökkentéskor az egyes évek összegeit kumulatív módon kell szá-
mítani (halmozódás). A csökkentés érinti a bizottság döntése előtti évek éves összegeit, de 
nem érinti a bizottság döntése évének, és az azt követő évek éves összegeit.

(Megjegyzendő, hogy már a 2000–2006-os időszakban is az n+2-es szabály speciális vál-
tozata vonatkozott a Kohéziós Alap projektjeire, a nagyprojektek a KA oP-rendszerbe törté-
nő bekerülésével kerültek a szabály általános hatálya alá.) 

A kötelezettségvállalás automatikus visszavonása által esetlegesen érintett összeget csök-
kenteni kell azokkal az összegekkel is, amelyeket az igazoló Hatóság bírósági eljárás vagy ál-
lamigazgatási eljárásban halasztó hatályú fellebbezés által felfüggesztett tevékenység miatt 
nem tudott bejelenteni az Európai Bizottságnak, azzal a feltétellel, hogy a tagállam a költ-
ségvetési kötelezettségvállalást követő 2. vagy 3. év december 31-ig megküldi a bizottság-
nak az indokolását. Ez a csökkentés egyszer kérhető abban az esetben, ha a felfüggesztés 
legfeljebb 1 évig tartott, vagy többször kérhető a művelet végrehajtását felfüggesztő bíró-
sági vagy államigazgatási határozat és a végleges bírósági vagy államigazgatási határozat 
között eltelt évekre.

A kötelezettségvállalás automatikus visszavonásának kiszámításakor az alábbiakat figyel-
men kívül kell hagyni:

 • A költségvetési kötelezettségvállalásnak azt a részét, amelyre vonatkozóan kifizetési 
kérelmet nyújtottak be, a bizottság azonban ennek visszatérítését a költségvetési kö-
telezettségvállalást követő 2. vagy 3. év december 31-én megszakította vagy felfüg-
gesztette. Amikor a megszakítást vagy a felfüggesztést eredményező probléma meg-
oldódott, az automatikus visszavonás szabályát a költségvetési kötelezettségvállalás 
érintett részére kell alkalmazni (az Európai Bizottság lépése megszakítja a határidőt).

 • A költségvetési kötelezettségvállalásnak azt a részét, amelyre benyújtottak kifizetési 
kérelmet, de amely visszatérítésének maximális értékét behatárolták, különösen költ-
ségvetési források hiánya miatt (az ilyen összeg tehát az n+2-es határidő leteltével 
sem vész el).

 • A költségvetési kötelezettségvállalásnak azon részét, amelyre vonatkozóan az opera-
tív program végrehajtását súlyosan érintő vis maior miatt nem lehetett elfogadható 
kifizetési kérelmet benyújtani. A vis maiorra hivatkozó nemzeti hatóságoknak bizonyí-
taniuk kell a vis maior által, az operatív program végrehajtására részben vagy egész-
ben gyakorolt közvetlen hatásokat.
Az n+2-szabály gyakorlati alkalmazása az Európai Bizottság kellő időben történő, a 

forrásvesztés eshetőségéről szóló, a birtokában lévő információk alapján készült tájé-
koztatójával indul. A tagállamnak 2 hónapja van az említett tájékoztatás kézhezvételétől 
számítva arra, hogy egyetértsen az összeggel vagy beterjessze észrevételeit. Az Európai 

10. PÉNzüGyi SzANKcióK A TAGállAMoKKAl SzEMBEN

KRE_könyv_all.indd   244 14/12/15   10:58



245 |

Bizottság az n+2-es év végétől számított 9 hónapon belül hajtja végre az automatikus 
kötelezettségvállalás-visszavonást.

Az alapnak az operatív programhoz való hozzájárulását az érintett évre vonatkozóan csök-
kenteni kell az automatikusan visszavont kötelezettségvállalás összegével. A tagállam a kö-
telezettségvállalás visszavonásától számított két hónapon belül felülvizsgált pénzügyi tervet 
készít, amelyben a csökkentett támogatási összeget az operatív program egy vagy több pri-
oritási tengelyére vetíti. Ennek elmulasztása esetén az Európai Bizottság arányosan csökken-
ti az egyes prioritási tengelyekhez allokált összegeket.

A kötelezettség visszavonásának lehetősége a 2014–2020-as időszakban is megma-
rad. Fontos változás, hogy az új időszakban a szabályok pontos alkalmazását alapspecifi-
kus szabályok határozzák meg.

Változás továbbá, hogy a teljes 2014–2020-as időszakra n+3-szabály van érvényben, 
azaz az operatív programra vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalás évét követő 
3. pénzügyi év december 31-ig kell felhasználni a forrásokat a kötelezettségvállalás visz-
szavonásának elkerülése érdekében (cPR 136. cikk).

A tagállamoknak az új időszakban minden év január 31-ig kell az előző év vonatkozta-
tásában a kötelezettségvállalás-visszavonás alá nem tartozó kivételekről tájékoztatni az 
Európai Bizottságot, mely ezután tájékoztatja a tagállamot a visszavonásra kerülő összeg 
mértékéről, a tagállamnak pedig továbbra is 2 hónapja van erre reagálni. A tagállamok-
nak ezek után június 30-ig kell benyújtani a felülvizsgált pénzügyi tervet, és az Európai 
Bizottság legkésőbb szeptember 30-ig módosítja a programot jóváhagyó határozatot.

A kötelezettségvállalások 2023. december 31-én még nyitott részét vissza kell von-
ni, amennyiben a lezárási dokumentumok nem kerülnek időben benyújtásra az Euró-
pai Bizottság részére.

10.4. PénZüGyi KorreKcióK

10.4.1. A TAGállAMoK álTAl VÉGREHAjToTT PÉNzüGyi KoRREKcióK

Mivel elsődlegesen a tagállamok feladata 
 • a szabálytalanságok kivizsgálása; 
 • a műveletek vagy operatív programok végrehajtásának, illetve ellenőrzésének jelle-
gét vagy feltételeit érintő minden jelentősebb változás megállapítása nyomán törté-
nő fellépés; 

 • a szükséges pénzügyi korrekciók elvégzése a műveletek vagy az operatív programok 
esetében feltárt egyedi vagy a rendszerből adódó szabálytalanságokkal kapcsolatban,

így a pénzügyi korrekció célja egy olyan helyzet visszaállítása, ahol az alapok általi társfi-
nanszírozásra benyújtott költségek teljes mértékben összhangban vannak a vonatko-
zó európai uniós és nemzeti szabályokkal. A pénzügyi korrekciót úgy kell megállapí-
tani, hogy az igazodjék a szabálytalanság súlyához. Ha nem lehetséges egyedi módon 
számszerűsíteni a pénzügyi korrekció mértékét, vagy adott esetben aránytalan lenne a 
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kérdéses kiadás egészének visszavonása, vagy az félrevezető eredményt ad, átalányon 
alapuló korrekciót kell alkalmazni. Az átalányon alapuló korrekció mértékét az egyedi 
szabálysértés súlyosságának és a szabálytalanság pénzügyi következményeinek függ-
vényében kell meghatározni.

A tagállam által elvégzett korrekciók az operatív programnak nyújtott közpénzből való 
hozzájárulásnak részben vagy egészben történő törlését jelentik. A tagállamnak figyelem-
be kell vennie a szabálytalanságok természetét és súlyosságát, valamint az alapot ért pénz-
ügyi veszteséget. Az alapokból ilyen módon felszabaduló forrásokat a tagállam a 2015. de-
cember 31-éig újra felhasználhatja az érintett operatív programra. Fontos ugyanakkor, hogy 
a megszüntetett hozzájárulás nem használható fel újra a korrekció tárgyát képező művelet 
vagy műveletek számára, sem pedig – amennyiben a pénzügyi korrekció a rendszerből adó-
dó szabálytalanság miatt szükséges – az olyan műveletek esetében, amelyek részben vagy 
egészben abba a prioritási tengelybe tartoznak, ahol a rendszerből adódó szabálytalanság 
előfordult. Rendszerből adódó szabálytalanság esetében a tagállam valamennyi valószínű-
leg érintett műveletre kiterjeszti a vizsgálatait.

A pénzügyi korrekció történhet az érintett összeg kedvezményezettnek történő kifi-
zetése előtt és után is. Előbbi esetben visszavonásról, utóbbiban visszafizettetésről be-
szélhetünk. A visszavonás: megítélt, de még ki nem fizetett összegre vonatkozó ígé-
ret visszavonását jelenti, az így felszabaduló összegeket azonnal fel lehet használni más 
műveletekre. A visszafizettetéssel visszaszerzett összegeket az EU költségvetésébe visz-
sza kell fizetni. Előzetesen visszavont összegeket nem lehet ismételten igazolni az Euró-
pai Bizottságnak, azaz a visszavonás végleges. A visszavonás és visszafizettetés kölcsö-
nösen kizárják egymást, egy adott összeg nem tartozhat egyszerre mindkét eljárásba. A 
visszavont és visszaszerzett összegeket az igazoló Hatóság tartja nyilván.

A tagállami pénzügyi korrekció mértékét a tagállam határozza meg. A közbeszerzé-
sek területén az Európai Bizottság a 2007–2013-as időszakban útmutató formájában ja-
vaslatot tett az egyes, az uniós szabályozásba (irányelvekbe) ütköző szabálytalanságtí-
pusok során alkalmazandó pénzügyi korrekció mértékére (cocoF 07/0037). Az ajánlás 
kötelező jogi erővel nem bír, de jelzi az Európai Bizottság értékítéletét, amelyre a tagál-
lam a saját pénzügyi korrekcióját alapíthatja. 

Példák uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárásokra (szabálytalanság – pénzügyi kor-
rekció mértéke az érintett szerződés összegének %-ában): 

 • meghirdetési szabályok be nem tartása – 100%;
 • pótmunka, kiegészítő szolgáltatás sürgető, előreláthatatlan ok nélkül – 100%;
 • hiányos ajánlattételi felhívás (kiválasztási kritériumok hiánya) – 25%;
 • jogtalan kiválasztási kritérium alkalmazása – 5–25%;
 • fizikai tartalom csökkentése a szerződéses összeg csökkentése nélkül – az érintett összeg.

10. PÉNzüGyi SzANKcióK A TAGállAMoKKAl SzEMBEN
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Példák uniós irányelvek hatálya alá nem tartozó beszerzésekre:
 • megfelelő verseny, átláthatóság nem biztosítása – 25%;
 • pótmunka, kiegészítő szolgáltatás sürgető, előreláthatatlan ok nélkül – 25%;
 • jogtalan kiválasztási kritérium alkalmazása – 10%.
Az uniós közbeszerzési irányelvek hatálya alá nem tartozó eljárások esetén is elvárt a bel-

ső piacon érvényesülő verseny és szabadságok betartása.

Az Audit Hatóság ellenőrzései feltárják az oP-k teljes előre látható hibaarányát. Amennyi-
ben ez meghaladja a kiadások arányában számított 2%-os, jelentősnek tekinthető szintet, az 
azt mutatja, hogy a bevallott kiadások lényeges mértékben szabálytalanok, vagyis az irányí-
tási és ellenőrzési rendszer nem működött megfelelően. A tagállam, miután megállapította 
a teljes előre látható hibaarányt, két korrekciós lehetőség közül választhat:

 • dönthet úgy, hogy úgy szünteti meg a bevallott szabálytalan kiadást, hogy az opera-
tív program adott évre vonatkozó teljes nem ellenőrzött kiadására extrapolált pénz-
ügyi korrekciót alkalmaz. Miután a mintában a hibákat korrigálták, az extrapolált kor-
rekciót a teljes nem ellenőrzött népességre kell alkalmazni: extrapolált pénzügyi 
korrekció = előre látható hibaarány X nem ellenőrzött kiadás (extrapolált pénzügyi 
korrekció).

 • dönthet úgy, hogy valamennyi hibát egyenként korrigál, azaz nem extrapolál – ek-
kor minden kiadást ellenőriznie kell, rendszerhiba megszüntetése céljából akcióter-
vet kell készítenie.
Egy hiba akkor tekinthető korrigáltnak, ha a szabálytalan összeget levonták (visszavonás 

vagy visszafizettetés révén) az Európai Bizottsághoz benyújtott költségnyilatkozatban, vagy 
ha a szóban forgó kiadást az igazoló Hatóság pénzügyi rendszerében függőben lévő visz-
szafizetésként bejegyzik. 

lehetőség van „költségpufferrel” történő nettósításra is, ezt az alábbi példa illusztrálja. Egy 
projekt tervezett költsége 100 ezer euró, és a költségek 40%-át, maximum 40 ezer eurót köz-
pénzekből társfinanszíroznak. A projekt 110 ezer euró költséget vallott be, és megkapta a 
maximális 40 ezer euró támogatást. Az Audit Hatóság ellenőrzi a projekt által bevallott 110 
ezer eurót és, és talál:

 • 9 ezer euró el nem számolható költséget, ekkor a nemzeti hatóságok nem állítanak ki 
beszedési utalványt a kedvezményezett részére, mert még így is van elég elszámol-
ható kiadás, melynek alapján jogosult a 40 ezer euró maximális támogatásra.

 • 15 ezer euró el nem számolható költséget, ekkor a nemzeti hatóságoknak beszedési 
utalványt kell kiállítaniuk a kedvezményezett részére 5 ezer euróról, mivel a hiba meg-
haladta a beavatkozási küszöbértéket (100 ezer euró). A kedvezményezett 38 ezer 
euró maximális támogatásra jogosult (95 X 40%).
A tagállamok által végrehajtott pénzügyi korrekciókra vonatkozó szabályozás a 

2014–2020-as időszakra vonatkozóan csekély változtatással szerepel az új rendeletben 
is. Az a kivétel viszont ide is bekerült, hogy az ETHA-ra vonatkozó szabályok külön indo-
kokat állapíthatnak meg a pénzügyi korrekciók tekintetében. 
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10.4.2. Az EURóPAi BizoTTSáG álTAl VÉGREHAjToTT PÉNzüGyi KoRREKcióK

Amennyiben az Európai Bizottság súlyos hiányosságot észlel az irányítási és ellenőrzési 
rendszerekben, a kifizetések felfüggesztésén túl olyan intézkedéseket is alkalmazhat, ame-
lyek lehetővé teszik a kifizetések felhatalmazással történő megszakítását, amennyiben a bi-
zonyítékokból arra lehet következtetni, hogy az említett rendszerek működésében jelentős 
hiányosságok tapasztalhatók.

Az Európai Bizottság valamely operatív programhoz nyújtott közösségi hozzájárulás rész-
ben vagy egészben történő megszüntetésével pénzügyi korrekciót hajthat végre, amennyi-
ben a szükséges vizsgálatokat követően az alábbiakat állapítja meg:

 • a program irányítási és ellenőrzési rendszerében olyan súlyos hiányosság van, amely 
kockáztatja a program számára már korábban kifizetett közösségi hozzájárulást;

 • valamely igazolt költségnyilatkozatban szereplő költség szabálytalan, és ezt a tagál-
lam a korrekciós eljárás megindítását megelőzően nem helyesbítette;

 • valamely tagállam az e bekezdés szerinti korrekciós eljárás megindítását megelőző-
en nem teljesítette fenti kötelezettségeit a szabálytalanságok feltárása és pénzügyi 
korrekció terén.
Az Európai Bizottság pénzügyi korrekcióit az azonosított szabálytalanságok egyedi esetei 

alapján határozza meg, figyelembe véve a szabálytalanság rendszerszerű természetét az át-
alány vagy extrapolált kiigazítás alkalmazásának eldöntése érdekében. A korrekció összegé-
nek meghatározásakor figyelembe veszi a szabálytalanság természetét és súlyosságát, vala-
mint az érintett operatív programban feltárt hiányosságok nagyságát és pénzügyi hatásait.

Amennyiben az Európai Bizottság az álláspontját nem a saját ellenőreinek vizsgálata alap-
ján alakítja ki, a pénzügyi következményekre vonatkozó következtetéseit 

 • az érintett tagállam általi intézkedéseknek, 
 • a szabálytalansági jelentéseknek és a tagállam válaszainak 
megvizsgálása alapján vonja le.
Az Európai Bizottság a pénzügyi korrekcióról szóló határozat meghozatalát megelőzően az-

zal kezdi az eljárást, hogy tájékoztatja a tagállamot előzetes következtetéseiről, és felkéri a tag-
államot, hogy 2 hónapon belül nyújtsa be észrevételeit.

Amennyiben az Európai Bizottság extrapoláció alapján vagy átalány formájában végrehaj-
tott pénzügyi korrekciót javasol, a tagállamnak lehetőséget kell kapnia – az érintett dokumen-
tumok átvizsgálása révén – annak bizonyítására, hogy a szabálytalanság tényleges mértéke 
kisebb volt az Európai Bizottság értékelésénél. Az Európai Bizottsággal egyetértésben a tagál-
lam e vizsgálatot a dokumentumok megfelelően arányos részére vagy mintájára korlátozhat-
ja. A kellően indokolt esetek kivételével az ilyen vizsgálat időtartama nem haladhatja meg a 2 
hónapos időtartamot követő további 2 hónapot. Az Európai Bizottság figyelembe veszi a tag-
állam által a 2 hónapos határidőn belül benyújtott valamennyi bizonyítékot.

10. PÉNzüGyi SzANKcióK A TAGállAMoKKAl SzEMBEN
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Amennyiben a tagállam nem fogadja el az Európai Bizottság ideiglenes következtetése-
it, a bizottság meghallgatásra (hearing) hívja a tagállamot, ahol a két fél a partnerségen ala-
puló együttműködés keretében erőfeszítést tesz arra, hogy megegyezzen az észrevételek és 
az azokból levonandó következtetések tekintetében. A hearing a bizottság és tagállam vitá-
jának utolsó fázisa, ha sor kerül rá, általában már megmerevedett álláspontok ütköznek, a vita 
kompromisszumos lezárása elsősorban a tagállam érdeke. Megegyezés esetén a tagállam – a 
tagállami pénzügyi korrekcióhoz hasonlóan – újra felhasználhatja az érintett közösségi alapo-
kat. Megegyezés hiányában az Európai Bizottság a meghallgatást követő 6 hónapon belül ha-
tároz a pénzügyi korrekcióról, figyelembe véve az eljárás folyamán benyújtott valamennyi in-
formációt és észrevételt. A bizottság döntése ellen a tagállam az Európai Bírósághoz fordulhat. 
Amennyiben nem kerül sor meghallgatásra, a 6 hónapos időszak az Európai Bizottság által kül-
dött meghívás időpontjától számított 2 hónap elteltével kezdődik.35

Az Európai Bizottság által végrehajtott pénzügyi korrekció nem érinti a tagállamoknak a sza-
bálytalanul felhasznált, valamint az állami támogatási szabályok megsértésével kifizetett ösz-
szegek visszafizettetésre vonatkozó kötelezettségét.

A tagállamnak az Európai Unió általános költségvetésébe teljesítendő visszafizetést a pénz-
ügyi rendelet szerint kiállított visszafizetési felszólításon feltüntetett esedékességi időpontig 
kell teljesíteni. Az esedékesség az utasítás kiadását követő 2. hónap utolsó napja. Késedelmes 
visszafizetés esetén az esedékesség időpontjától a tényleges visszafizetés napjáig terjedő idő-
szakra vonatkozóan késedelmi kamatot kell fizetni. A kamatláb másfél százalékponttal haladja 
meg azt a kamatlábat, amelyet az Európai Központi Bank az irányadó refinanszírozási művele-
tekre az esedékesség napja szerinti hónap 1. munkanapján alkalmaz.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozóan a pénzügyi korrekció elrendelésének okait kiegé-
szítették azzal, hogy ha az eredményességi keretben meghatározott célok elérésével kap-
csolatban súlyos mulasztás áll fent, akkor is lehetőség van pénzügyi korrekciók alkalma-
zására. Az ETHA-ra vonatkozó szabályok az Európai Bizottság által végrehajtott pénzügyi 
korrekciók esetén is külön indokokat határozhatnak meg.

35  Az Európai Bizottság által végrehajtott pénzügyi korrekció nem érinti a tagállamoknak a szabálytalanul
   felhasznált, valamint az állami támogatási szabályok megsértésével kifizetett összegek visszafizettetésre
   vonatkozó kötelezettségét. Ez utóbbira az Európai Bizottság külön határozatban utasítja
  a tagállamot. A visszatérítetett összeg (támogatás és annak kamatai) a tagállami költségvetésbe folyik be.
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| rÖvidítéSJeGyZéK

AGS Makrogazdasági jelentés

ÁroP Államreform Operatív Program

Áht. Államháztartási törvény, 2011. évi CXCV. tv.

Ávr. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló, 368/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet

Bm Belügyminisztérium

cBA Költség-haszon elemzés

cef Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz

clld Közösség által irányított Helyi Fejlesztés

dAoP Dél-alföldi Operatív Program

dcf Diszkontált cash-flow

ddoP Dél-dunántúli Operatív Program

dmrS Duna Makroregionális Stratégia

éAoP Észak-alföldi Operatív Program

eBS-alapok Az ERFA-, ESZA-, KA-alapok együttes elnevezése

eBB Európai Beruházási Bank

ecofin Gazdasági és Pénzügyminiszterek Tanácsa

eemi Emberi Erőforrások Minisztériuma

eeo Egységes Európai Okmány

efoP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

eGK Európai Gazdasági Közösség

eGt Európai Gazdasági Térség

eGtc Európai Területi Együttműködés Csoportosulás

eKoP Elektronikus Közigazgatás Operatív Program

eKtB Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság

emGA Európai Mezőgazdasági Garanciaalap

emir Egységes Monitoring Információs Rendszer

emK Egységes Működési Kézikönyv

emoGA Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap

émoP Észak-magyarországi Operatív Program

emvA Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

eni Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz

enPi Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz
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enPv Várható nettó jelenérték

ePSco Foglalkoztatási, Szociális, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács

erfA Európai Regionális Fejlesztési Alap

eSB Európai Strukturális és Beruházási Alap

eSm Európai Stabilitási Mechanizmus

eSZA Európai Szociális Alap

ete Európai Területi Együttműködés

ethA Európai Tengerügyi és Halászati Alap

ett Európai Területi Társulás

eU Európai Unió

eUmSZ Európai Unió működésről szóló szerződés

eUtAf Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

GdP Bruttó hazai termék

GinoP Gazdasági és Innovációs Operatív Program

Gni Bruttó nemzeti jövedelem

GoP Gazdaságfejlesztési Operatív Program

ih Irányító Hatóság

iKoP Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program

iPA Előcsatlakozási Támogatási Eszköz

iti Integrált Területi Beruházás

itP Integrált Területi Program

JAP Közös cselekvési terv

JtS Közös Technikai Titkárság

KA Kohéziós Alap

Kbt. Közbeszerzési törvény, 2011. évi CVIII. tv.

KdoP Közép-dunántúli Operatív Program

KehoP Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program

KeoP Környezet és Energia Operatív Program

KmB Közös Monitoring Bizottság

Kmr Közép-magyarországi régió

KÖfoP Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program

KÖZoP Közlekedési Operatív Program
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KSK Közös Stratégiai Referenciakeret

mB Monitoring Bizottság

mAhoP Magyar Halgazdálkodási Operatív Program

nfK Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság

nfm Nemzeti Fejlesztési Miniszter

nfü Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

nGm Nemzetgazdasági Minisztérium

nrP Nemzeti reformprogramok

nSrK Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

nUtS Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája

nvt Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

nydoP Nyugat-dunántúli Operatív Program

olAf Európai Csalás Elleni Hivatal

oP Operatív program

Pm Partnerségi Megállapodás

reGi Regionális Fejlesztési Bizottság

rSZtoP Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program

SíP Fenntartható Iparpolitika

tÁmoP Társadalmi Megújulás Operatív Program

tioP Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

toP Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

úmvP Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

veKoP Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program

vP Vidékfejlesztési Operatív Program
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