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Feladatmeghatározás a hetedik keretprogramból finanszírozott támogatási 
megállapodás alapján igényelt költségekről szóló független ténymegállapító jelentés 
elkészítéséhez 

A következők tartalmazzák azt a feladatmeghatározást, amelynek alapján a(z) <kedvezményezett neve> 
(a továbbiakban: kedvezményezett) megbízza <könyvvizsgáló cég neve>-t (a továbbiakban: pénzügyi 
ellenőr), hogy készítsen független ténymegállapító jelentést a kedvezményezett által készített pénzügyi 
kimutatás(ok)ról1, valamint hogy készítsen jelentést az Európai Unió/Európai Atomenergia-közösség 
által finanszírozott, a hetedik keretprogram szerinti <a támogatási megállapodás megnevezése és 
száma> támogatási megállapodással (a továbbiakban: támogatási megállapodás) összefüggésben. 
Amikor e feladatmeghatározás az „Európai Bizottságot” említi, akkor mint a kedvezményezettel kötött 
támogatási megállapodás aláírójára utal. Az [Európai Unió] [Euratom] nem fele ennek a megbízásnak. 
1.1.  A megbízás feleinek felelősségi körei 

A kedvezményezett a támogatásban részesülő és az Európai Bizottsággal a támogatási megállapodást 
aláíró jogalany.2 

• A kedvezményezett felel a támogatási megállapodás által finanszírozott cselekvés pénzügyi 
kimutatásának e megállapodásokkal összhangban történő elkészítéséért és annak átadásáért a 
pénzügyi ellenőr részére, továbbá annak biztosításáért, hogy e pénzügyi kimutatás megfelelően 
összeegyeztethető legyen a kedvezményezett számviteli és könyvviteli rendszerével és az annak 
alapjául szolgáló bizonylatokkal és nyilvántartásokkal. Az elvégzendő eljárások ellenére a 
kedvezményezett mindenkor felelősséget visel a pénzügyi kimutatás pontosságáért. 

• A kedvezményezett felel azokért a tényszerű kimutatásokért, amelyek alapján a pénzügyi ellenőr 
végre tudja hajtani a meghatározott eljárást, és a pénzügy ellenőr rendelkezésére bocsátja az ezeket 
a kimutatásokat alátámasztó, világosan keltezett írásos teljességi nyilatkozatot, amely megadja a 
kimutatások tárgyidőszakát. 

• A kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a pénzügyi ellenőr csak akkor tudja a megbízás által 
megkövetelt eljárásokat elvégezni, ha a kedvezményezett teljes körű és szabad hozzáférést biztosít 
alkalmazottaihoz, valamint számviteli és más kapcsolódó nyilvántartásaihoz. 

A pénzügyi ellenőr az a pénzügyi ellenőr, aki felelős az ebben a feladatmeghatározásban 
meghatározott, megállapodás szerinti eljárások végrehajtásáért, valamint a független ténymegállapító 
jelentés kedvezményezettnek történő benyújtásáért. 

A pénzügyi ellenőrnek függetlennek kell lennie a kedvezményezettől. 

• [1. választási lehetőség: a nem kívánt rész törlendő] A pénzügyi ellenőr képesítéssel rendelkezik 
arra, hogy az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 
78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. május 17-i 2006/43/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel vagy a hasonló nemzeti jogszabályokkal összhangban elvégezze a számviteli 
dokumentumok jog szerinti könyvvizsgálatát. 

•  [2. választási lehetőség: a nem kívánt rész törlendő] A pénzügyi ellenőr egy kellő hozzáértéssel 
rendelkező köztisztviselő, akinek jogképességét az illetékes nemzeti hatóságok megállapították a 

                                                 
1 A pénzügyi kimutatás ebben az összefüggésben egyedül a VI. melléklet C. formanyomtatványára vonatkozik, 
amellyel a kedvezményezett a támogatási megállapodás alapján benyújtja költségigényét. 
2 Amennyiben alkalmazandó a hetedik keretprogram támogatási megállapodás-mintájának 10. külön kikötése, illetve 
a hetedik keretprogram szerinti Marie Curie támogatási megállapodás 10a. külön kikötése, ezt a formanyomtatványt a 
kedvezményezetthez kapcsolódó harmadik feleknek is ki kell tölteniük. Ilyen esetben a „kedvezményezett” kifejezés 
„harmadik fél”-ként értendő. 
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kedvezményezett ellenőrzése tekintetében, és aki nem vett részt a pénzügyi kimutatások 
elkészítésében. 

• Az elvégzendő eljárást az Európai Bizottság határozza meg, és a pénzügyi ellenőr nem felel ezen 
eljárások alkalmasságáért vagy megfelelőségéért. 

 

1.2. A megbízás tárgya 

E megbízás tárgya a(z) <ideiglenes vagy végleges, a nem alkalmazandó rész törlendő> pénzügyi 
kimutatás a <ÉÉÉÉ. hónap NN. és ÉÉÉÉ. hónap NN.> közötti időszakra vonatkozó támogatási 
megállapodással összefüggésében. 
1.3.  A megbízás indokolása 

A kedvezményezettnek a pénzügyi kimutatásra vonatkozóan igazolást kell benyújtania az Európai 
Bizottságnak egy független ténymegállapító jelentés formájában, amelyet egy külső pénzügyi ellenőr 
készít el a kedvezményezett által a támogatási megállapodás II.4. cikke alapján kérelmezett kifizetés 
alátámasztásául. Ezt a jelentést a Bizottság engedélyezésre jogosult tisztviselője kéri be, és a 
kedvezményezett által igényelt költségek kifizetését e jelentés ténymegállapításaitól teszi függővé. 
1.4.  A megbízás típusa és célkitűzése 

Ez a megbízás külön megegyezés szerinti eljárások végrehajtására irányul a támogatási megállapodás 
alapján igényelt költségekről szóló független ténymegállapító jelentéssel kapcsolatban.  
Mivel e megbízás nem igazoló megbízás, a pénzügyi ellenőr nem ad ki könyvvizsgálói véleményt és 
igazolást. Az Európai Bizottság a pénzügyi ellenőr által a pénzügyi kimutatással és a kedvezményezett 
erre vonatkozó, kifizetés iránti kérelmével kapcsolatban jelentett ténymegállapításokból levont saját 
következtései alapján adja ki igazolását. 
A pénzügyi ellenőr jelentésében kijelenti, hogy közte és a kedvezményezett között a jelentés 
elkészítésekor nem volt összeférhetetlenség, valamint feltünteti a pénzügyi ellenőrnek a jelentés 
elkészítéséért fizetett díjat. 

1.5.  A munka hatóköre 

1.5.1. A pénzügyi ellenőr a feledatmeghatározással összhangban vállalja ezt a megbízást, és: 

- az IFAC (Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége) által kihirdetett, kapcsolódó szolgáltatásokról 
szóló nemzetközi standarddal (ISRS) 4400 összhangban (Megbízások megállapodás szerinti 
eljárások végrehajtására pénzügyi tájékoztatással kapcsolatban), 

- az IFAC által kiadott Hivatásos könyvvizsgálók etikai kódexének megfelelően. Bár az ISRS 4400 
szerint nem követelmény a pénzügyi ellenőr függetlensége a megállapodás szerinti eljárásokra 
vonatkozó megbízásoknál, az Európai Bizottság előírja, hogy a pénzügyi ellenőrnek a Hivatásos 
könyvvizsgálók etikai kódexének függetlenségre vonatkozó követelményét is teljesítenie kell. 

1.5.2. Tervezés, eljárások, dokumentáció és bizonyíték 

A pénzügyi ellenőr úgy tervezi meg a munkát, hogy az eljárások hatékonyan legyenek végrehajthatók. 
E célból végrehajtja a feladatmeghatározás 1.9. pontjában („A munka hatóköre – A jelentés kötelező 
formátuma és a végrehajtandó eljárások”) meghatározott eljárásokat, és a ténymegállapító jelentés 
alapjául az ezen eljárások során szerzett bizonyítékokat használja fel. 
1.6.  Jelentés 

A ténymegállapító jelentésnek, amelynek egy példáját csatolták e feladatmeghatározáshoz, kellő 
részletességgel ismertetnie kell a megbízás célját és megállapodás szerinti eljárásait ahhoz, hogy a 
kedvezményezett és az Európai Bizottság megérthesse a pénzügyi ellenőr által elvégzett eljárások 
természetét és hatókörét. A támogatási megállapodás VII. mellékleteként csatolt jelentéstételi 
formátum használata kötelező. A jelentést a támogatási megállapodás 4. cikkében megadott nyelven 
kell megírni. A támogatási megállapodás II.22. cikkével összhangban az Európai Bizottság és a 



  Hetedik keretprogram – támogatási megállapodás – VII. melléklet, D. formanyomtatvány 
  4. verzió, 2011. november 14. 

 4

Számvevőszék jogosult minden olyan munkát ellenőrizni, amelyet a projekt keretében végeznek el, és 
amely tekintetében költségtérítést igényelnek az [Uniótól] [Euratomtól], beleértve az e megbízásra 
vonatkozó munkát is. 
1.7. Ütemezés 
A jelentést [IDŐPONT]-ig kell benyújtani. 

 
 
1.8.  Egyéb feltételek 

[A kedvezményezett és a pénzügyi ellenőr ebben a szakaszban egyéb különleges feltételekben 
állapodhat meg, mint például a pénzügyi ellenőr díjai, rendkívül kiadások, felelősség, alkalmazandó 
jog stb.] 

[könyvvizsgáló cég hivatalos neve]                                         [kedvezményezett hivatalos neve] 
[meghatalmazott képviselő neve és beosztása]           [meghatalmazott képviselő neve és beosztása] 
<ÉÉÉÉ. hónap NN.>              <ÉÉÉÉ. hónap NN.> 
<pénzügyi ellenőr aláírása>               <kedvezményezett aláírása> 
 
1.9. A munka hatóköre – A jelentés kötelező formátuma és a végrehajtandó eljárások 
A hetedik keretprogramból finanszírozott támogatási megállapodás alapján igényelt 
költségekről szóló, független ténymegállapító jelentés 

A pénzügyi ellenőr cégjelzéssel ellátott papírján kell kinyomtatni 
 
<kapcsolattartó személy(ek) neve>, <beosztása> 
<kedvezményezett neve> 
<cím> 
<ÉÉÉÉ. hónap NN.> 
 
A(z) <kedvezményezett neve>-val/-vel (a továbbiakban: kedvezményezett) <ÉÉÉÉ. hónap NN>-án/én 
kötött szerződésünkkel és az ahhoz csatolt feladatmeghatározással (amely e jelentés függelékét képezi) 
összhangban benyújtjuk az alábbiakban meghatározott független ténymegállapító jelentésünket (a 
továbbiakban: a jelentés). 
 
Célkitűzés 
 
Mi, a [teljes cím, város/állam/tartomány/ország] székhelyű [könyvvizsgáló cég hivatalos neve], melynek e 
jelentés ellenjegyzése céljából képviselője: [meghatalmazott képviselő neve és beosztása], elvégeztük a 
megállapodás szerinti eljárásokat a [kedvezményezett neve] (a továbbiakban: kedvezményezett) pénzügyi 
kimutatásában3 bejelentett költségek tekintetében, amelyhez ezt a jelentést csatoltuk, és amelyet a 
támogatási megállapodás alapján [hivatkozás az EU vagy Euratom támogatási megállapodásra: 
megnevezés, betűszó, szám] be kell nyújtani az Európai Bizottságnak a következő időszak(ok): 
[tevékenységenként be kell illeszteni azt/azokat az időszako(ka)t, amelyre/amelyekre a pénzügyi 
kimutatás/kimutatások vonatkozik/vonatkoznak] és a következő összeg: [összeg beillesztése EUR-ban] 
tekintetében. E megbízás egyes meghatározott eljárások végrehajtására terjed ki, amelyek eredményeit 
az Európai Bizottság felhasználja az igényelt költségek támogathatóságával kapcsolatos 
következtetéseihez. 
 
A munka hatóköre 
 
Megbízásunkat a következőkkel összhangban hajtottuk végre: 

                                                 
3 A pénzügyi kimutatás ebben az összefüggésben egyedül a VI. melléklet C. formanyomtatványára vonatkozik, 
amellyel a kedvezményezett a támogatási megállapodás alapján benyújtja költségigényét. 
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- az e jelentés függelékét képező feladatmeghatározás, és 

- az IFAC (Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége) által kihirdetett, kapcsolódó 
szolgáltatásokról szóló nemzetközi standard (ISRS) 4400 (Megbízások megállapodás 
szerinti eljárások végrehajtására pénzügyi információkkal kapcsolatban), 

- az IFAC által kiadott Hivatásos könyvvizsgálók etikai kódexe. Bár az ISRS 4400 szerint 
nem követelmény a pénzügyi ellenőr függetlensége a megállapodás szerinti eljárásokra 
vonatkozó megbízásoknál, az Európai Bizottság előírja, hogy a pénzügyi ellenőrnek a 
Hivatásos könyvvizsgálók etikai kódexének függetlenségre vonatkozó követelményét is 
teljesítenie kell. 

Az előírtaknak megfelelően csak az e megbízásra vonatkozó feladatmeghatározásban rögzített 
eljárásokat hajtottuk végre, és az ezen eljárásokra vonatkozó ténymegállapításainkról az e jelentés 
függelékét képező táblázatban tettünk jelentést. 

A megállapodás szerinti eljárások hatókörét kizárólag az Európai Bizottság határozta meg, és az 
eljárásokat kizárólag az Európai Bizottság számára annak értékeléséhez nyújtandó segítség céljából 
hajtottuk végre, hogy a kedvezményezett által a csatolt pénzügyi kimutatásban igényelt költségekre a 
támogatási megállapodással összhangban formálnak-e igényt. A pénzügyi ellenőr nem felel ezen 
eljárások alkalmasságáért vagy megfelelőségéért. 

Mivel az általunk elvégzett eljárások nem minősülnek a nemzetközi könyvvizsgálati standardok vagy 
a felülvizsgálati megbízásokra vonatkozó nemzetközi standardok (ISRE) szerint végzett ellenőrzésnek 
vagy felülvizsgálatnak, nem adunk ki igazolást a pénzügyi kimutatásról. 

Ha kiegészítő eljárásokat vagy a nemzetközi könyvvizsgálati standardok szerinti ellenőrzést vagy 
felülvizsgálatot végeztünk volna, azok egyéb kérdésekre is felhívhatták volna figyelmünket, amelyeket 
jelentettünk volna. 

Információforrások 

A jelentés olyan információkat tesz közzé, amelyeket a kedvezményezett ügyvezetése bocsátott 
rendelkezésünkre meghatározott kérdésekre adott válaszként, illetve amelyeket a kedvezményezett 
tájékoztatása és számviteli rendszere alapján szereztünk meg és szűrtünk le. 

Ténymegállapítások 

 
A fent említett, tevékenységenkénti pénzügyi kimutatás(oka)t megvizsgáltuk, és a megbízásunkra 
vonatkozóan a függelék táblázatában meghatározott valamennyi eljárást végrehajtottuk. Ezen eljárások 
eredményei alapján megállapítottuk, hogy: 
A kedvezményezett rendelkezésünkre bocsátott valamennyi dokumentációt és számviteli információt, 
hogy elvégezhessük ezeket az eljárásokat. Az alábbiakban megadott kivételektől eltekintve nem 
számoltak be kivételekről. 
 

Kivételek 

• Néhány esetben a pénzügyi ellenőr nem tudta sikeresen befejezni a meghatározott eljárásokat. 
Ezek a kivételek a következők: 

az olyan kivételeket, mint például a kulcsfontosságú információk összeegyeztethetetlensége, az 
adatok hozzáférhetetlensége stb., amelyek megakadályozzák, hogy a pénzügyi ellenőr elvégezze 
az eljárásokat, itt kell felsorolni. A Bizottság a megtérítendő összegek meghatározására fogja 
felhasználni ezeket az információkat. 
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E jelentés felhasználása 

Ez a jelentés kizárólag a fenti célkitűzésben meghatározott célra használható fel. 

Ez a jelentés kizárólag a kedvezményezett és az Európai Bizottság általi bizalmas felhasználás 
céljából, továbbá kizárólag azzal a céllal készült, hogy a támogatási megállapodás II.4. cikkének 4. 
bekezdésében meghatározott követelmények összefüggésében benyújtsák azt az Európai Bizottságnak. 
Ezt a jelentést a kedvezményezett vagy az Európai Bizottság más célra nem veheti igénybe, és nem 
adhatja tovább más feleknek sem. Az Európai Bizottság e jelentést csak olyan felek elé tárhatja, 
amelyek szabályozói minőségükben hozzáférési joggal rendelkeznek ahhoz, különösen az Európai 
Csalás Elleni Hivatal és az Európai Számvevőszék. 

Ez a jelentés kizárólag a fent meghatározott pénzügyi kimutatás(ok)ra vonatkozik, és nem terjed ki a 
kedvezményezett más pénzügyi kimutatásaira. 

E jelentés elkészítésével összefüggésben a pénzügyi ellenőr és a kedvezményezett között nem áll fenn 
összeférhetetlenség.4 A jelentés elkészítéséért a pénzügyi ellenőr ______ EUR díjat kapott. 

Készséggel állunk rendelkezésükre a jelentés megvitatása céljából, és szükség esetén további 
tájékoztatást és támogatást adunk. 

 
[könyvvizsgáló cég hivatalos neve] 
[a meghatalmazott képviselő neve és beosztása] 
<ÉÉÉÉ. hónap NN.>,<a pénzügyi ellenőr aláírása> 
 
 
 
 

                                                 
4 Összeférhetetlenség akkor áll fenn, ha az ellenőr tárgyilagossága az igazolás kiállítása tekintetében ténylegesen 
vagy látszólag sérül, mivel például: 
– részt vett a pénzügyi kimutatások (C. formanyomtatványok) elkészítésében, 
– közvetlen haszna fog származni az igazolás elfogadásából, 
– közeli kapcsolatban áll a kedvezményezettet képviselő bármely személlyel, 
– igazgatója, vagyonkezelője vagy partnere a kedvezményezettnek, 
– más olyan helyzetben van, amely veszélyezteti függetlenségét, illetve azon képességét, hogy az igazolást pártatlanul állítsa 
ki. 
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Az pénzügyi ellenőr által végrehajtott eljárások 

A pénzügyi ellenőr e megbízás célkitűzéseivel és hatókörével, valamint az alábbiakban meghatározottak szerint végrehajtandó eljárásokkal összhangban tervezi 
meg és végzi munkáját. Ezen eljárások végrehajtásakor a pénzügyi ellenőr olyan technikákat alkalmazhat, mint például a vizsgálat és elemzés, (újra)számítás, 
összehasonlítás, egyéb adatpontossági ellenőrzések, a nyilvántartások és dokumentumok ellenőrzése, az eszközök ellenőrzése, visszaigazolások beszerzése és 
egyebek, amelyeket ezen eljárások végrehajtásához szükségesnek tart. 

Az Európai Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy iránymutatást, valamint példaszerű meghatározásokat és megállapításokat adjon ki, hogy útmutatást adjon 
a pénzügyi ellenőrnek a feltárandó tények természetével és bemutatásával kapcsolatban. Az Európai Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy a 
kedvezményezettnek küldött írásos értesítés útján módosítsa az eljárásokat. A végrehajtandó eljárások az alábbiakban vannak felsorolva: 
Eljárások Szabályos ténymegállapítás és a kivételek jelentésének alapja 
Személyi költségek 

1. A személyzetre vonatkozó óránkénti személyi és általános 
költségek újraszámítása (kevesebb mint 20 alkalmazottnál teljes 
körűen, egyébként legalább 20 alkalmazottra vagy az 
alkalmazottak 20%-ára kiterjedő mintán, attól függően, melyik a 
nagyobb érték), továbbá meg kell adni a felhasznált munkaórák 
számát és az óradíjakat. Mintavétel esetén véletlenszerű 
kiválasztás a reprezentatív minta érdekében. „Munkaórák száma”: 
„Munkaórák száma”: az alkalmazott által egy év alatt teljesített 
órák (átlagos) száma a szabadság, a betegszabadság és más 
ellátások levonása után. A munkaórák számát a pénzügyi ellenőr 
minden szükséges nyilvántartás, a nemzeti szabályozás, a 
munkaügyi megállapodások, a szerződések és minden más 
vonatkozó dokumentum figyelembevételével állapította meg. A 
számításnak a pénzügyi kimutatás(ok) tárgyidőszakán vagy 
tárgyidőszakain, vagy az utolsó lezárt pénzügyi éven kell 
alapulnia (aszerint, hogy a kedvezményezett melyik rendszert 
alkalmazza). 

Az alkalmazottak teljes számából (_______) a pénzügyi ellenőr _________ alkalmazottat vett bele az 
ellenőrzési mintába. 
A(z) ___ fős mintában szereplő minden egyes alkalmazott tekintetében a pénzügyi ellenőr a 
bérelszámolási rendszerből megkapta a személyi költségekre (fizetés és munkáltatói költségek) 
vonatkozó adatokat, és az alkalmazottak munkaidő-nyilvántartása alapján megállapította a munkaórák 
számát. 
A kiválasztott alkalmazottak tekintetében a pénzügyi ellenőr kiszámította az óradíjat, mégpedig úgy, 
hogy a tényleges személyi költségeket elosztotta a tényleges munkaórák számával, amelyet azután 
összehasonlított a kedvezményezett által felszámított óradíjjal. 
A pénzügyi ellenőr nem állapított meg kivételt. 
A kiválasztott alkalmazottak munkaóráinak átlagos száma ________ volt. 
A munkaóraszámok számítása megfelel a kedvezményezett szokásos számviteli gyakorlatának. 
 
Amennyiben a munkaórák száma vagy a személyi költségek összege nem határozható meg, ezeket 
kivételként kell felsorolni a fő jelentésben (az összegekkel együtt). 
Amennyiben a munkaóraszámok számítására vonatkozó módszer nem felel meg a 
kedvezményezett szokásos számviteli gyakorlatának, ezt kivételként kell felsorolni a fő jelentésben. 
 
 

2. Ugyanezen kiválasztás tekintetében az alkalmazottak munkaidő-
nyilvántartásának vizsgálata és leírása (papíralapú/számítógépes 
alapú, napi/heti/ havi, aláírt, engedélyezett) 

Az alkalmazottak napi/heti/ havi nyilvántartást vezetnek a munkaidőről papíralapú/számítógépes alapú 
rendszerek alkalmazásával. A kiválasztott munkaidő-nyilvántartást a projektvezető vagy felettese 
engedélyezte. 
Ha nem áll rendelkezésre a fenti leírásnak megfelelő munkaidő-nyilvántartás, ezt kivételként kell 
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felsorolni a fő jelentésben. 

3. Foglalkoztatottak jogállása és a személyzet alkalmazási feltételei. 
A pénzügyi ellenőrnek meg kell kapnia a kiválasztott 
alkalmazottak munkaszerződéseit, és azokat össze kell 
hasonlítania a kedvezményezett által használt szokásos 
munkaszerződésekkel. Azokat az eltéréseket, amelyekről a 
támogatási megállapodás nem rendelkezik, kivételként kell 
felsorolni. 

A pénzügyi ellenőr kiválasztott alkalmazottak esetében ellenőrizte a munkaszerződéseket, és 
megállapította, hogy az alkalmazottak: 
– a kedvezményezett közvetlen alkalmazásában állnak annak nemzeti jogszabályaival összhangban, 
– a kedvezményezett kizárólagos technikai felügyelete és felelőssége alatt állnak, és 
– javadalmazásuk a kedvezményezett szokásos gyakorlata szerint történik. 
Azt a személyzetet, amely nem felel meg mind a három feltételnek, az összegekkel együtt 
kivételként kell felsorolni a fő jelentésben. 

4. Személyi átlagköltségek alkalmazása  
A 4a., 4b. vagy 4c. pont szerinti módszer alkalmazása a 
módszertanra vonatkozó jóváhagyott igazolás meglététől vagy 
hiányától függően (CoMAv vagy CoM, ha az vonatkozik a 
személyi átlagköltségekre): 

 
4a. Módszertanra vonatkozó jóváhagyott igazolás 

rendelkezésre állása esetén, ha az vonatkozik a 
személyi átlagköltségekre: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4b. Módszertanra vonatkozó jóváhagyott igazolás hiánya 

esetén (nem vonatkozik a munkabérben nem részülő 
kkv-tulajdonosokra és természetes személyekre): 
• A pénzügyi ellenőr áttekintette a személyi átlagköltség 

számítási módszerét ismertető vonatkozó 
kézikönyveket és/vagy belső iránymutatásokat. 

• A pénzügyi ellenőr megkapta a kedvezményezett által 
az alkalmazott módszertan szerint kiszámított átlagos 
személyi óradíjak listáját. 

• A pénzügyi ellenőr ellenőrizte, hogy a személyi 

 
 
 
 
 
4a. 
 
A pénzügyi ellenőr megállapította, hogy a pénzügyi kimutatásban feltüntetett személyi költségeket: 
 
•  átlagköltségek felhasználásával számították ki a módszertanról szóló, ________-i 

ténymegállapító jelentésben meghatározott módszertannal összhangban. 
• A vonatkozó időszakból levezetett összegek felhasználásával számították ki, amelyek 

összeegyeztethetők a megfelelő időszakra vonatkozó számviteli nyilvántartásokkal. 
 
• Fizetési besorolások alkalmazása esetén az ellenőr megbizonyosodott arról, hogy a kutató (vagy 

a kutatáshoz kapcsolódó személy) besorolása megfelelő volt. 
 
• A pénzügyi ellenőrnek a kedvezményezett megerősítette, hogy a felhasznált óradíjak nem 

költségvetés szerinti vagy becsült összegek. 
 
Amennyiben az összegek nem egyeztethetők össze, illetve becsült vagy költségvetés szerinti 
összegeket használtak, ezt kivételként kell feltüntetni a fő jelentésben. 
 
 
4b. 
 
A pénzügyi ellenőr megállapította, hogy: 
 
• nincs eltérés a vonatkozó dokumentumokban ismertetett módszer és a kedvezményezett által 
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átlagköltségek számítása nem tartalmaz az EK 
támogatási megállapodás II. melléklete II.14. cikkének 
3. bekezdésében meghatározott nem támogatható 
költségelemeket vagy más költségkategóriákban 
igényelt bármilyen költséget. 

• A pénzügyi ellenőr megkapta az érintett (uniós 
projekteken dolgozó + uniós projekteken nem 
dolgozó) alkalmazottak azon listáját, amelynek 
alapján az átlagos személyi óradíj(ak) számítása 
történik. 

• A pénzügyi ellenőr áttekintette az alkalmazottak 
megfelelő csoportba való besorolását, és ellenőrizte a 
teljes munkaidős egyenérték helytállóságát. 

• A pénzügyi ellenőr az átlagos személyi óradíj 
számítása céljából figyelembe vett személyi költségek 
teljes összegét összevetette a kötelező beszámolókban 
rögzített személyi költségek teljes összegével. 

• A pénzügyi ellenőr szúrópróbaszerűen ellenőrizte, 
hogy az auditált projekttel összefüggésben igényelt 
személyi költségek esetében a megfelelő átlagos 
óradíjat alkalmazták. 

 
4c. Módszertanra vonatkozó jóváhagyott igazolás 

hiányában (csak a munkabérben nem részülő kkv-
tulajdonosokra és természetes személyekre 
vonatkozik): 
• A pénzügyi ellenőr áttekintette a bérelszámolási 

adatokat, a számviteli nyilvántartást, a szerződéseket 
és más vonatkozó jogi dokumentumokat annak 
igazolására, hogy az érintett kkv-tulajdonosok és 
természetes személyek nem részesülnek munkabérben.

• A pénzügyi ellenőr megkapta az érintett személyek 
szakmai tapasztalatát igazoló, illetve a megfelelő 
kutatói kategóriának az „Emberek” munkaprogrammal 
összhangban történő kiválasztását alátámasztó 
dokumentumokat (például munkaügyi 
nyilvántartásokat, önéletrajzokat, okleveleket és más 

használt módszer között, 
• a személyenkénti átlagos óradíj(ak) kiszámításának módszertana a szervezet szokásos számviteli 

gyakorlatát követi, 
• a számok összevetése nem mutatott eltérést. 
 
• A pénzügyi ellenőr megerősíti, hogy az átlagos személyi költségek számítására felhasznált óradíjak 

nem költségvetés szerinti vagy becsült összegeken alapulnak. 
 
 
Amennyiben az összegek nem egyeztethetők össze, illetve becsült vagy költségvetés szerinti 
összegeket használtak, ezt kivételként kell feltüntetni a fő jelentésben. 
Amennyiben a szokásos számviteli gyakorlat eltér az ismertetett módszertől, azt a fő jelentésben 
kivételként kell feltüntetni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4c. 
• A személyi költségeket átalányköltség formájában elszámoló kkv-tulajdonosok és természetes 

személyek nem részesülnek munkabérben. 
 
Amennyiben bármilyen formában részesülnek munkabérben, ezt kivételként kell megemlíteni a fő 
jelentésben. 
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vonatkozó dokumentumokat). 

• A pénzügyi ellenőr megvizsgálta, hogy az éves 
megélhetési juttatás megfelel azon pályázati felhívás 
közzétételi referenciaévének, amelynek keretében a 
projektet finanszírozás céljából kiválasztották, 
valamint hogy a kedvezményezett a megfelelő 
országspecifikus korrekciós szorzót alkalmazta a 
pályázati felhívás közzétételi éve szerinti „Emberek” 
munkaprogramnak megfelelően. 

• A pénzügyi ellenőr újra kiszámolta az óradíjat oly 
módon, hogy az adott kutatói kategóriának megfelelő, 
alkalmazandó megélhetési juttatás és a munkaórák 
szokásos számának (1575) hányadosát beszorozta a 
megfelelő országra vonatkozó korrekciós szorzóval. 

• A pénzügyi ellenőr áttekintette azon személyek 
jelenléti íveit, akik esetében a személyi költségek 
elszámolása átalányköltség formájában történt. 

 
 
 

 
• A projektekre fordított időt megfelelő módon rögzítették azok a személyek, akik esetében a személyi 

munkaköltségek felszámítása átalányköltség formájában történik. A munkaidő-nyilvántartást 
valamely felettes vagy a projektben részt vevő másik személy ellenőrizte. Amennyiben az adott 
személyeknek nincs felettesük és nem dolgoznak mellettük más személyek, a pénzügyi ellenőr 
megerősíti, hogy kellő dokumentáció áll rendelkezésre a munkaidő-nyilvántartás megbízhatóságának 
igazolására. 

 
Ha nincs munkaidő-nyilvántartás, ezt kivételként kell felsorolni a fő jelentésben. 
 
• A munkabérben nem részesülő valamennyi kkv-tulajdonosra és természetes személyre 

alkalmazandó óradíjak kiszámítása helyesen történt. 
 
• Az európai uniós projekt terhére elszámolt éves összóraszám megfelel a jelenléti ívek adatainak, de 

nem magasabb a kkv-tulajdonosonkénti vagy természetes személyenkénti munkaórák átlagos 
számánál (1575). 

 
 
Amennyiben a számítás nem helyes, ezt kivételként kell felsorolni a fő jelentésben. 
 

Alvállalkozók igénybevétele 
5. A harmadik felek felhasznált forrásaira vonatkozó leírások 

beszerzése a kedvezményezettől, és azok összevetése a 
támogatási megállapodás 1. mellékletével. 

A pénzügyi ellenőr összehasonlította a harmadik felek forrásainak felhasználására vonatkozóan a 
kedvezményezett által benyújtott leírást és a támogatási megállapodás 1. mellékletének előírásait, és 
megállapította, hogy azok megegyeznek. 
Amennyiben a leírások nem felelnek meg egymásnak egyértelműen, azt a fő jelentésben kivételként 
kell feltüntetni. 

6. A dokumentumok ellenőrzése és megerősítés szerzése arról, hogy 
az alvállalkozói szerződéseket olyan eljárás keretében ítélik oda, 
amely elemzi a legjobb ár-érték arányt, és követi az átláthatóság 
és az egyenlő elbánás elveit. 

Kevesebb mint 20 tételnél teljes körűen, egyébként legalább 20 
tételre vagy a tételek 20%-ára kiterjedő mintán, attól függően, 
melyik a nagyobb érték. 

A pénzügyi ellenőr minden egyes megkötött alvállalkozói szerződés tekintetében megkapta a pályázati 
dokumentációt, és megállapította, hogy a pályázati eljárást betartották, és a kedvezményezett elkészítette 
az ár-érték arány írásos elemzését az alvállalkozó végleges kiválasztásának alátámasztásául, illetve a 
szerződést egy meglévő keretszerződés részeként ítélték oda, amelyet a projekt kezdete előtt kötöttek. 
Amennyiben a pénzügyi ellenőr nem kap bizonyítékot valamelyik fenti helyzetre vonatkozóan, az 
alvállalkozói szerződés összegét kivételként kell felsorolni a fő jelentésben. 

Egyéb közvetlen költségek 
7. Az amortizálódott berendezések felosztását helyesen kimutatták, 

és hozzárendelték a projekthez. 
Kevesebb mint 20 tételnél teljes körűen, egyébként legalább 20 

A pénzügyi ellenőr megállapította, hogy a projekt céljára elszámolt berendezések szerepelnek a 
számviteli nyilvántartásban és az annak alapjául szolgáló számlákban. A kedvezményezett a számlán és 
az adásvételi dokumentáción, valamint szükség esetén a projektre vonatkozó nyilvántartásokban 
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tételre vagy a tételek 20%-ára kiterjedő mintán, attól függően, 
melyik a nagyobb érték. 

dokumentálta a projekthez való kapcsolódást. Az eszközértéket egyeztették a számlával, és nem 
számítottak fel HÉA-t vagy más azonosítható közvetett adót. A berendezések projektben való 
elszámolásához használt értékcsökkenés-leírási módszert a pénzügyi ellenőr összehasonlította a 
kedvezményezett szokásos számviteli politikájával, és megállapította, hogy azok megegyeznek. 
Amennyiben az eszközök elszámolása nem felel meg a fentieknek, az adott eszközöket (az 
összegekkel együtt) kivételként kell felsorolni a fő jelentésben. 

8. Az utazási költségeket helyesen kimutatták és hozzárendelték a 
projekthez (és összhangban a kedvezményezettnek az [EU-hoz] 
[Euratomhoz] nem kapcsolódó munkák összefüggésében az első 
osztályú utazásra stb. vonatkozó szokásos szabályzatával) 
Kevesebb mint 20 tételnél teljes körűen, egyébként legalább 20 
tételre vagy a tételek 20%-ára kiterjedő mintán, attól függően, 
melyik a nagyobb érték. 
A kedvezményezettnek írásos bizonyítékot kell benyújtania az 
utazási költségekre vonatkozó szokásos szabályzatáról (pl. első 
osztályú jegyek használata), hogy a pénzügyi ellenőr az utazás 
felszámított költségét összevethesse ezzel a szabályzattal. 

A pénzügyi ellenőr ellenőrizte a mintát, és megállapította, hogy a kedvezményezett úgy rendelte az 
utazási költségeket a projekthez, hogy a számlán vagy a megrendelésen feltüntette a projektre való 
hivatkozást, így e költségek nyomon követhetők a projekt számláiban. 
A felszámított költségeket összehasonlította a számlákkal, és megállapította, hogy azok megegyeznek. 
Nem számítottak fel HÉA-t vagy más azonosítható közvetett adót. 
Az első osztályon való utazásra vonatkozó szabályok összhangban vannak a kedvezményezett által 
benyújtott írásos szabályzattal. 
Azokat a költségeket, amelyek nem rendelhetők hozzá a projekt számláihoz, és nem azonosíthatók 
egyértelműen (rendszerint a projekt számának feltüntetésével az eredeti számlám), kivételként kell 
felsorolni a fő jelentésben (az összegekkel együtt). 

9. A fogyóeszközöket helyesen kimutatták és hozzárendelték a 
projekthez. 

Kevesebb mint 20 tételnél teljes körűen, egyébként legalább 20 
tételre vagy a tételek 20%-ára kiterjedő mintán, attól függően, 
melyik a nagyobb érték. 

 

A pénzügyi ellenőr ellenőrizte a mintát, és megállapította, hogy a kedvezményezett úgy rendelte a 
fogyóeszközök költségét a projekthez, hogy a számlán vagy a megrendelésen feltüntette a projektre való 
hivatkozást, így ez a költség nyomon követhető a projekt számláiban. 
A felszámított költségeket összehasonlította a számlákkal, és megállapította, hogy azok megegyeznek. 
Nem számítottak fel HÉA-t vagy más azonosítható közvetett adót. 
Azok a költségek, amelyek nem rendelhetők hozzá a projekt számláihoz, és nem azonosíthatók 
egyértelműen (rendszerint a projekt számának feltüntetésével az eredeti számlám), kivételként kell 
felsorolni a fő jelentésben (az összegekkel együtt). 

Közvetett költségek 
10. A közvetett költségek részletes bontásának beszerzése és 

felülvizsgálata (összeegyeztetve a számviteli nyilvántartásokkal) 
valamint annak megerősítése, hogy ezek között nem szerepelnek 
a következő költségek: 

a. azonosítható közvetett adók, beleértve a 
hozzáadottérték-adót is; 

b. illetékek; 
c. fizetendő kamatok; 

A pénzügyi ellenőr megkapta a kiutalt általános költségek teljes összegére vonatkozó információt, és azt 
összeegyeztette a szóban forgó időszakra vonatkozó számviteli nyilvántartásokkal. 
A pénzügyi ellenőr újraszámolta a közvetett költségek arányát [a személyi költségek százalékában / 
rögzített személyzeti óradíjként / a kedvezményezett által meghatározott egyéb költségtényezőként], és 
egyeztette azt a pénzügyi kimutatás(ok)ban alkalmazott költségekkel. 
A pénzügyi ellenőr a számviteli rendszerből megkapta a projektben elszámolt közvetett költségek 
részletes bontását, és azt összeegyeztette a kedvezményezett főkönyvében szereplő egyes összegekkel. 
A pénzügyi ellenőr megállapította, hogy a kedvezményezett nem kutatási tevékenységeivel, például a 

                                                 
5 Túlzott vagy felelőtlen kiadások a Bizottság által közzétett iránymutatásban meghatározottak szerint. 
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d. az esetleges jövőbeli veszteségekre vagy 

ráfordításokra képzett céltartalékok; 
e. árfolyamveszteségek, tőkehozamhoz kapcsolódó 

költségek; 
f. más uniós, illetve az Euratomhoz kapcsolódó 

projektben elszámolt, felmerült vagy megtérített 
költségek; 

g. adósság- és az adósságszolgálati költségek, túlzott 
vagy felelőtlen kiadások5. 

 
 
 
 
 
 

A fentiek nem vonatkoznak a közvetett költségek visszaigénylésére 
a felülvizsgálat tárgyát képező támogatási megállapodáshoz csatolt 
EK támogatási megállapodás II. mellékletével összhangban 
átalányfinanszírozás szerinti elszámolást alkalmazó 
kedvezményezettekre. Ilyen esetben a következő eljárás 
alkalmazandó: 

• A pénzügyi ellenőr megerősítette, hogy a pénzügyi 
kimutatásban használt átalányfinanszírozási ráta megfelel az 
EK támogatási megállapodás II. mellékletében előírt 
átalányfinanszírozási rátának. 

• A pénzügyi ellenőr a számítások pontosságának igazolására 
újra kiszámította az átalányfinanszírozási ráta alapján 
visszaigényelt közvetett költségeket. 

 

gyártással, képzéssel, a termékek vagy szolgáltatások értékesítésével stb. kapcsolatos költségeket nem 
vették figyelembe a számításokban. 
A bontás minden egyes eleme tekintetében a pénzügyi ellenőr megerősítést kapott a kedvezményezettől, 
hogy az nem tartalmazza a nem támogatható költségek egyikét sem (ennek jellemző példái a bérleti 
költségek, hiteldíjak, kétes adósságokra képzett céltartalékok (de nem a szokásos elhatárolások), helyi 
iparűzési és ingatlanadók, vámok, a külföldi pénznemben kiállított számlákból származó 
árfolyamveszteségek). 
Csak a Bizottság iránymutató megjegyzéseiben felsorolt túlzott vagy felelőtlen kiadásokat kell 
figyelembe venni, a pénzügyi ellenőr nem köteles szakmai ítéletet alkotni vagy igazolást adni ezzel 
kapcsolatban. Azokat a költségeket, amelyek nem felelnek meg a fenti kritériumoknak, vagy 
amelyekkel kapcsolatban a pénzügyi ellenőr nem kapott elégséges információt a költségtípusok 
ellenőrzéséhez és összehasonlításához, kivételként kell felsorolni a fő jelentésben (az összegekkel 
együtt). 
 
Csak azon kedvezményezettek tekintetében, amelyek a közvetett költségek visszaigénylésére 
átalányfinanszírozás szerinti elszámolást alkalmaznak: 

A pénzügyi ellenőr megállapította, hogy: 

•  az átalányfinanszírozási rátát az EK támogatási megállapodás II. mellékletének megfelelően, a 
támogatható közvetlen költségekre alkalmazták, amelyekből levonták az alvállalkozásba adás, illetve 
a harmadik felek által rendelkezésre bocsátott olyan erőforrások költségeit, amelyeket nem 
használnak a kedvezményezett telephelyén, 

• a számok összevetése nem mutatott eltérést. 

11. Az általános költségek egyszerűsített számítási módszere 
alkalmazásának értékelése a jogalany szintjén. 
A kedvezményezett használhat egyszerűsített számítási módszert 
(az analitikus számvitel hiánya vagy a készpénzalapú elszámolás 
valamely formájának alkalmazására vonatkozó jogi követelmény 
miatt). Ez nem teszi lehetővé általános becslés alkalmazását vagy 
olyan „általános” költségarány használatát, amelyet nem az adott 
időszakra vonatkozó számviteli nyilvántartásokból vezettek le. 

A kedvezményezett számviteli rendszere nem teszi lehetővé, hogy a közvetett költségeket az egyes 
részlegek szerint külön mutassák ki. [és/vagy] 
A kedvezményezett számviteli rendszere a készpénzalapú elszámoláson alapul, és az év végén számviteli 
becslések alkalmazásával kiigazítást végeznek egyes elhatárolt költségek beszámítása érdekében. 
 
A pénzügyi ellenőr megkapta az általános költségek és a kiigazító tételek lebontását, valamint a 
vonatkozó könyvelési tételek forrását. 
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Így a költségarányt (azonban a módszertant nem) minden egyes 
elszámolási időszak tekintetében frissíteni kell. 

A kedvezményezett a pénzügyi ellenőr rendelkezésére bocsátotta az alapul szolgáló számításokat, 
amelyek bemutatják a kiegészítő könyvelési tételeket. A pénzügyi ellenőr egyezteti ezeket a számításokat 
az ügyvezetés tájékoztatásának megfelelő forrásaival. 
Az egyszerűsített számítás azon elemeit, amelyek százalékos becslések, és amelyek nem 
hasonlíthatók össze az alapul szolgáló adatokkal, kivételként kell felsorolni a fő jelentésben (az 
összegekkel együtt). 
 

12. Az euróátváltási árfolyamok ellenőrzése és 
összehasonlítása. 

A pénzügyi ellenőr összehasonlította az alkalmazott átváltási árfolyamot az Európai Unió által 
megállapított hivatalos árfolyammal, és a kedvezményezett a következőt használta [válasszon ki egyet]: 
• a tényleges költségek felmerülésének időpontjában érvényes átváltási árfolyam 
• a jelentéstételi időszak végét követő hónap első napján alkalmazandó árfolyam 
Amennyiben az árfolyamok nem egyeztethetők össze, ezt (az összegekkel együtt) kivételként kell 
felsorolni a jelentésben. 

13. A bevételek kimutatása  
A kedvezményezett költségigényében köteles nyilatkozni a 
projekthez kapcsolódó bevételekről (rendezvényekből származó 
bevétel, beszállítók árengedményei stb.) 
 

A pénzügyi ellenőr megvizsgálta a projekt megfelelő számláit, és a kedvezményezett nyilatkozott arról, 
hogy a felsorolt összegek a projekt összes bevételi forrását képviselik. A pénzügyi kimutatásban 
bevételként feltüntetett összeg megegyezik a projekt elszámolásában szereplő összeggel. 
Az elszámolásokban megállapított bevételek és a kedvezményezett pénzügyi kimutatásában 
szereplő bevételek közötti eltéréseket (az összegekkel együtt) kivételként kell megemlíteni a fő 
jelentésben. 

14. Az előfinanszírozás kamathozamának kimutatása 
A kedvezményezett, amennyiben ő a projekt koordinátora, 
köteles nyilatkozni az előfinanszírozás kamathozamáról. 
 

A pénzügyi ellenőr összehasonlította a projekt vonatkozó elszámolásait a banki kimutatásokban szereplő 
kamatokkal, és megállapította, hogy megegyeznek. 
Az elszámolásokban megállapított kamatok és a kedvezményezett pénzügyi kimutatásában 
szereplő kamatok közötti eltéréseket (az összegekkel együtt) kivételként kell megemlíteni a fő 
jelentésben. 
 

 
 
[könyvvizsgáló cég hivatalos neve] 
[meghatalmazott képviselő neve és beosztása] 
<ÉÉÉÉ. hónap NN.> 
<pénzügyi ellenőr aláírása> 
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