
Jogi nyilatkozat 
E dokumentum célja, hogy a pályázóknak útmutatást adjon a „Horizont 2020” keretprogramból nyújtott 
finanszírozással kapcsolatban. Kizárólag tájékoztató céllal bemutatja az ilyen típusú támogatási 
megállapodásokra alkalmazható rendelkezések teljes körét. Jogi szempontból az a támogatási megállapodás 
kötelező erejű, amelyet a felek egy-egy cselekvés vonatkozásában aláírnak. 
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VÁLTOZÁSKÖVETÉS 

Verzió 
Közzététel 

napja 
Változások 

1.0. 2013. 
december 11. 

 Alapverzió 

2.0. és 
2.1. 

2014. október 
1. 

2015. október 
1. 

 A támogatásimegállapodás-minta 1. verziójához képest ez a minta 
a következő főbb változtatásokat tartalmazza: 

 20.6. cikk – „A pénzügyi kimutatások pénzneme, átszámítás 
euróra”: annak érdekében, hogy azok a 
kedvezményezettek, amelyek az eurótól különböző 
pénznemben vezetik könyvelésüket, átválthassák euróra 

minden felmerült költségüket, függetlenül azok pénznemétől 
(hasonlóan a hetedik keretprogram projektjeihez). 

 21.2. cikk – „Előzetes kifizetés – Összeg – A garanciaalap 
céljára visszatartott összeg”: annak érdekében, hogy a 
kedvezményezetteknek lehetőségük legyen a cselekvés 
kezdési időpontja előtt 10 nappal megkapni az előzetes 
kifizetést. 

 38.1.2. cikk – „Tájékoztatás az EU-finanszírozásról – Az EU 
jelképének és az EKT logójának használatára vonatkozó 
kötelezettség és jog”: annak érdekében, hogy a „Horizont 
2020” keretprogram keretében végrehajtott cselekvés 
kapcsán valamennyi infrastruktúrával, igénybe vett 
berendezéssel és jelentősebb eredménnyel kapcsolatban 

végzett tájékoztatási tevékenységben egyértelműbben 
megjelenjen az Európai Kutatási Tanács (EKT) által az 
Európai Unió „Horizont 2020” kutatási és innovációs 

keretprogramja keretében nyújtott finanszírozás ténye. 

 Az egyéb kisebb szövegezési változtatások és az elírások javítása 
megtekinthető egy változásokat jelölő verzióban. 

3.0. 2016. július 
20. 

 A támogatásimegállapodás-minta 2.1. verziójához képest ez a 
minta a következő főbb változtatásokat tartalmazza: 

 4.2. cikk – „Átcsoportosítások a költségvetésen belül”: a 
kedvezményezettek költségvetési szempontból nagyobb 
rugalmasságot élvezhetnek – a közvetlen személyi 
költségek költségvetési kategóriáján belül a támogatási 
megállapodás módosítása nélkül csoportosíthatnak át 

összegeket a költségformák között, még akkor is, ha a 2. 
mellékletben nem szerepeltették az adott költségformát. 

 A 6.2. cikk A. pontja – „Közvetlen személyi költségek”: 
annak érdekében, hogy fokozottabban figyelembevételre 

kerüljön a kedvezményezettek szokásos költségszámítási 
gyakorlata azáltal, hogy az órabért nemcsak teljes pénzügyi 

évekre, hanem hónapokra lebontva is kiszámíthatják.  

 34.1. cikk – „Az etikai és a tudományos kutatás 
feddhetetlenségére vonatkozó elvek betartásának 
kötelezettsége”: a kedvezményezettek által betartandó, a 
kutatás feddhetetlenségét biztosítani hivatott normák 
hangsúlyozása érdekében. 

 34.2. cikk – „Etikai kérdéseket felvető tevékenységek”: 

annak érdekében, hogy egyszerűbbek legyenek a 
kedvezményezetteknek az etikai kérdéseket felvető 
tevékenységek megkezdése előtt teljesítendő, etikai 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/erc/h2020-mga-erc-lv-mono_v1.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/erc/h2020-mga-erc-lv-mono_v2.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/erc/h2020-mga-erc-lv-mono_v2.1_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/erc/h2020-mga-erc-lv-mono_track-v2.0-v2.1_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/erc/h2020-mga-erc-lv-mono_v3.0_en.pdf
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vonatkozású jelentéstételi kötelezettségei. 

 36.1. cikk – „Általános titoktartási kötelezettség”: annak 

érdekében, hogy a Bizottság/az Ügynökség személyzete, 
illetőleg más uniós intézmények és szervek szélesebb 
körben férhessenek hozzá a bizalmas információkhoz.  

 50.3. cikk – „E megállapodás, illetve egy vagy több 
kedvezményezett részvételének a Bizottság/az Ügynökség 
általi megszüntetése”: a Bizottság/az Ügynökség 
megszüntetheti egy kedvezményezett részvételét, ha az 

nem indítványozza a támogatási megállapodás módosítását 
annak érdekében, hogy megszűnjön egy hozzá kapcsolódó 
olyan harmadik fél részvétele, amely olyan helyzetben van, 
amely egy kedvezményezett esetében alapot ad a 
részvételének megszüntetésére. Ilyen eset például, ha a 
kapcsolódó harmadik fél csődbe megy.   

Az egyéb kisebb szövegezési változtatások és az elírások javítása 

megtekinthető egy változásokat jelölő verzióban. 

4.0. 2017. február 
27. 

 A támogatásimegállapodás-minta 3.0. verziójához képest történt 
főbb változtatások az alábbiakat érintik: 

 52.1. cikk – „A kommunikáció formái és módjai” 

 Az egyéb kisebb szövegezési változtatások és az elírások javítása 
megtekinthető egy változásokat jelölő verzióban. 

5.0. 2017. október 
18. 

 A támogatásimegállapodás-minta 4.0. verziójához képest történt 
főbb változtatások az alábbiakat érintik: 

 34. cikk – „Etika és a tudományos kutatás 

feddhetetlensége”: az etikai és a tudományos kutatás 

feddhetetlenségére vonatkozó elveket érintő 

rendelkezéseknek az ALLEA (All European Academies) által 

elfogadott új, a kutatási integritásról szóló európai 

magatartási kódexhez való hozzáigazítása érdekében. 

 Az egyéb kisebb szövegezési változtatások és az elírások javítása 
megtekinthető egy változásokat jelölő verzióban. 

 

 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/erc/h2020-mga-erc-lv-mono_track-v2.1-v3.0_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/erc/h2020-mga-erc-lv-mono_v4.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/erc/h2020-mga-erc-lv-mono_track-v3.0-v4.0_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/erc/h2020-mga-erc-lv-mono_track-v4.0-v5.0_en.doc
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 A kékkel szedett lábjegyzetek nem fognak szerepelni a számítógépes rendszer által aláírás céljából 

előállított szövegben (ezek csak belső utasítások).  
 A szürke szín azt jelzi, hogy az általános támogatásimegállapodás-minta adott szövegrésze ebben a 

támogatásimegállapodás-mintában nem szerepel.  
 

 A [kurzívan szedett, szögletes zárójelek közé írt] választható szövegelemek közül az adott esetben 
releváns változatot a számítógépes rendszerben kell kiválasztani. A nem kiválasztott szövegelemek 
automatikusan vagy meg sem jelennek a végleges szövegben, vagy a „nem alkalmazandó” szöveg 
szerepel helyettük. A kiválasztott szövegelemek kurzívan szedve, de a szögletes zárójelek és a 
választható szövegelemre utaló megjelölés nélkül kerülnek a szövegbe (ez segíti a 
kedvezményezetteket annak megértésében, hogy ez esetben rájuk speciális szabály vonatkozik). 

 A [szürkére festett, szögletes zárójelek közé írt] mezők esetében (akkor is, ha az előzőek értelmében 
választható szövegelemben találhatók) az adott adatot a számítógépes rendszerben kell megadni.  

 A számítógépes rendszer a kiválasztott szövegelemek és a beírt adatok alapján adatlapot generál. 

                                                 
1  Az Európai Parlament és a Tanács 1291/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a „Horizont 2020” kutatási 

és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról („a »Horizont 2020« keretprogramot létrehozó 

1291/2013/EU rendelet” – HL L 347., 2013.12.20., 104. o.). 
2  Az EKT kis értékű támogatásai olyan kezdeményezéseket, cselekvéseket és tanulmányokat finanszíroznak, 

amelyek javíthatják a kutatás vagy az EKT által finanszírozott kutatók munkájának közvetlen vagy közvetett 

hatásait. 

Bevezető megjegyzés:  

 

Az EKT által nyújtott kis értékű támogatásokhoz tartozó, egyetlen kedvezményezett esetére vonatkozó 

támogatásimegállapodás-minta a következőkben tér el az egyetlen kedvezményezett esetére vonatkozó 

általános támogatásimegállapodás-mintától: 

Általában: 

 az „[az Ügynökség][a Bizottság]” típusú hivatkozásokat az Ügynökségre való hivatkozás 

váltja fel,  

 az Euratomra való hivatkozások, illetve az Euratomhoz tartozó választható szövegelemek 

eltávolításra kerültek, 

 „szakmai jelentés(ek)” helyett „tudományos jelentés(ek)”,  

 a 2. és a 4. melléklet más (a 2. melléklet A és B részből áll), 

 a tartalomjegyzék kiigazításra került, 

 a lábjegyzetekben szereplő kereszthivatkozások kiigazításra kerültek. 

Változások az egyes cikkekben: 

 preambulum, 

 4., 5., 6., 7., 10., 13., 18., 20., 21.1., 21.2., 21.5., 36., 38., 42.2., 51.1.2. és 50.3.3. cikk,  

 8., 11., 12., 14., 15., 16., 21.3., 23a., 24., 25., 27., 28., 29., 30., 32., 33. és 37. cikk (nem 

alkalmazandó), 

 26., 31., 35. és 39. cikk (választható szövegelemek), 

 3., 5. és 6. melléklet (nem alkalmazandó). 
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TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS  

 

SZÁMA: [szám] – [rövidítés] 
 

Ez a megállapodás („e megállapodás”) a következő felek között jött létre:  

 

Egyfelől: 

 

Az Európai Bizottság („Bizottság”) által rá átruházott hatáskörében eljáró Az Európai 

Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA) („Ügynökség”), melyet e 

megállapodás aláírása céljából [utónév és családnév] [[beosztás, [főigazgatóság, igazgatóság, 

egység] [osztály]] képvisel,3  

 

és  

 

másfelől: 

 

a „kedvezményezett”: 

 

[teljes hivatalos név (rövid név)], székhelye: [teljes hivatalos cím], [VÁLASZTHATÓ 

SZÖVEGELEM – uniós adószámmal rendelkező kedvezményezettek esetében: uniós 

adószám: [szám],] képviselője e megállapodás aláírása céljából: [beosztás, utónév és 

családnév],  

 

A fent megjelölt felek közös megegyezéssel az alábbi feltételekkel megállapodást kötnek 

egymással.  

 

E megállapodás aláírásával a kedvezményezett elfogadja a támogatást, és vállalja, hogy e 

megállapodásnak megfelelően, az abban megállapított valamennyi kötelezettség teljesítésével 

és valamennyi feltétel betartásával saját felelősségi körében végrehajtja a cselekvést.  

 

E megállapodás a következő részekből áll: 

 

A megállapodás feltételei 

 

1. melléklet:  A cselekvés leírása  
 

2. melléklet:  A cselekvés becsült költségvetése  
 

3. melléklet: Nem alkalmazandó. 
 

4. melléklet: Minta a pénzügyi kimutatások elkészítéséhez 
 

5. melléklet: Nem alkalmazandó.  

                                                 
3 Az Ügynökséget olyan felhatalmazás vagy átruházott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult 

tisztviselőnek kell képviselnie, akinek kijelölése a 2001. február 22-én kelt 60008. sz., „Mise en place de la 

Charte des ordonnateurs” című dokumentumnak megfelelően történt. 
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6. melléklet: Nem alkalmazandó. 
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1. FEJEZET:  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. CIKK: A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA  

 

Ez a megállapodás a kedvezményezett számára a 2. fejezetben körülírt cselekvés végrehajtása 

céljából odaítélt támogatással kapcsolatos jogokat, kötelezettségeket és feltételeket állapítja 

meg. 

 

 

2. FEJEZET:  A CSELEKVÉS 

 

2. CIKK: A VÉGREHAJTANDÓ CSELEKVÉS  

 

A támogatás odaítélése az 1. mellékletben ismertetett [a cselekvés címe] – [rövidítés] 

elnevezésű cselekvés („cselekvés”) céljára történik. 

 

3. CIKK: A CSELEKVÉS IDŐTARTAMA ÉS KEZDÉSI IDŐPONTJA 

 

A cselekvés időtartama [szám] hónap, amelyet [1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – 

általában: az e megállapodás hatálybalépésének időpontját (lásd az 58. cikket) követő 

naptári hónap első napjától] [2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha a cselekvés jellege 

úgy kívánja: [konkrét dátum]-tól/-től]4,5 kell számítani („a cselekvés kezdési időpontja”).  

 

4. CIKK: BECSÜLT KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK A 

KÖLTSÉGVETÉSEN BELÜL 

 

4.1. Becsült költségvetés 

 

A cselekvés „becsült költségvetését” a 2. melléklet állapítja meg. 

 

A melléklet meghatározza a költségvetési kategóriát, a támogatható költségek becsült 

nagyságát és a költségformát (lásd az 5. és a 6. cikket). 

 

4.2.  Átcsoportosítások a költségvetésen belül  

 

Nem alkalmazandó.  

 

 

3. FEJEZET:  TÁMOGATÁS 

 

                                                 
4 Ennek a dátumnak egy naptári hónap első napjának kell lennie, és későbbre kell esnie, mint a megállapodás 

hatálybalépésének időpontja, kivéve abban az esetben, ha a pályázó bemutatja, hogy a cselekvést már a 

támogatási megállapodás hatálybalépésének időpontja előtt el szükséges kezdeni vagy elsejétől különböző 

napon szükséges megkezdeni, és az engedélyezésre jogosult tisztviselő ezt engedélyezi. A kezdési időpont 

ugyanakkor semmilyen körülmények között sem lehet korábban a pályázat benyújtásának időpontjánál 

(költségvetési rendelet 130. cikk). 
5  A kurzív szedés a támogatásimegállapodás-minta azon választható szövegelemeit jelzi, amelyek e 

megállapodás szempontjából relevánsak. 
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5. CIKK: A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, A TÁMOGATÁS FORMÁJA, 

VISSZATÉRÍTÉSI RÁTA ÉS KÖLTSÉGFORMA 

 

5.1. A támogatás maximális összege  

 

A támogatás maximális összege: [összeg számmal (összeg betűvel)] EUR. 

 

5.2. A támogatás formája, visszatérítési ráta és költségforma 

 

A támogatás a cselekvés támogatható költségeinek (lásd a 6. cikket) 100%-át téríti vissza („a 

támogatható költségek visszatérítésén alapuló támogatás”) (lásd a 2. mellékletet).  

 

A cselekvés becsült támogatható költsége [összeg számmal (összeg betűvel)] EUR.   

 

A cselekvés közvetlen és közvetett támogatható költségeit (lásd a 6. cikket) a 2. 

mellékletben meghatározott egyösszegű átalány alapján kell elszámolni („egyösszegű 

átalány elszámolása”).  

 

5.3.  A támogatás végleges összege – Számítás 

 

A támogatás végleges összege függ attól, hogy a cselekvés végrehajtása során érvényesülnek-

e e megállapodás feltételei.  

 

Ezt az összeget az Ügynökség az egyenleg kifizetésekor (lásd a 21. cikket), a következő 

lépésekben határozza meg:  

 

1. lépés: A visszatérítési ráta alkalmazása  

 

2. lépés: Csökkentés kötelezettségszegés miatt 

 

5.3.1. 1. lépés: A visszatérítési ráták alkalmazása a támogatható költségekre 

 

Ebben a lépésben történik a visszatérítési ráta (lásd az 5.2. cikket) alkalmazása a 

kedvezményezett által elszámolt és az Ügynökség által jóváhagyott (lásd a 21. cikket) 

támogatható költségekre (egyösszegű átalányok, lásd a 6. cikket). 

 

5.3.2. 2. lépés: Csökkentés súlyos hiba, szabálytalanság vagy csalás, illetve a 

kötelezettségek súlyos megszegése miatt – A támogatás csökkentett maximális összege – 

Számítás 

 

A támogatás összegének csökkentése esetén (lásd a 43. cikket) az Ügynökség úgy határozza 

meg a támogatás csökkentett maximális összegét, hogy a csökkentés összegét (amelyet a 

hiba, szabálytalanság, csalás vagy kötelezettségszegés súlyosságának arányában a 43.2. 

cikknek megfelelően megállapított) levonja a támogatásnak az 5.1. cikkben megállapított 

maximális összegéből. 

 

A támogatás végleges összege a következő két összeg kisebbike lesz:  
 

- az 1. lépésben meghatározott összeg,  
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- a 2. lépésben meghatározott összeg. 

 

5.4.  A támogatás felülvizsgált végleges összege – Számítás 

 

Ha az Ügynökség – az egyenleg kifizetését követően (és különösen ellenőrzések, 

felülvizsgálatok, auditok és vizsgálatok nyomán, lásd a 22. cikket) – elutasít költséget (lásd a 

42. cikket) vagy csökkenti a támogatást (lásd a 43. cikket), megállapítja a „támogatás 

felülvizsgált végleges összegét”.  

  

Ezt az összeget az Ügynökség a vonatkozó megállapítások alapján, a következőképpen 

határozza meg:  

 

- költségek elutasítása esetén úgy, hogy az Ügynökség által jóváhagyott felülvizsgált 

végleges költségekre alkalmazza a visszatérítési rátát, 

 

- a támogatás csökkentése esetén a hiba, szabálytalanság, csalás vagy 

kötelezettségszegés súlyossága arányában (lásd a 43.2. cikket).  

 

Egyidejű költségelutasítás és támogatáscsökkentés esetén a támogatás felülvizsgált 

végleges összege a fenti két összeg kisebbike lesz.  

 

6. CIKK: TÁMOGATHATÓ ÉS NEM TÁMOGATHATÓ KÖLTSÉGEK  

 

6.1.  Támogatható költségek 

 

A költségvetési kategória költségei: 

 

A. A cselekvés közvetlen és közvetett költségei  
 

Akkor „támogatható költségek”, ha megegyeznek a 2. mellékletben megállapított egyösszegű 

átalánnyal, és a cselekvés megfelelő feladatai vagy részei az 1. mellékletnek megfelelően 

végrehajtásra kerültek. 

 

6.2. Nem támogatható költségek  
 

„Nem támogatható költségek”: 

 

a) azok a költségek, amelyek nem teljesítik a fentiekben (lásd a 6.1. cikket) foglalt 

feltételeket, valamint 

 

b) az EU vagy az Euratom más támogatása terhére elszámolt költségek (ideértve a 

tagállamok által odaítélt, de az EU vagy az Euratom költségvetéséből finanszírozott 

támogatásokat, valamint az EU vagy az Euratom költségvetésének végrehajtása 

keretében az Ügynökségtől eltérő szerv által odaítélt támogatásokat is)[;][.] 

 

[c) VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – a munkaprogramban kifejezetten kizártként 

megjelölt költségkategóriák esetében: [a kizárt költségkategória megnevezése].]  
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6.3. Nem támogatható költségek elszámolásának következményei 

 

Az elszámolt nem támogatható költségek elutasításra kerülnek (lásd a 42. cikket).  

 

Ilyen esetben alkalmazható bármely más, a 6. fejezetben leírt intézkedés is.  

 

 

4. FEJEZET: A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

1. SZAKASZ: A CSELEKVÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS JOGOK ÉS 

KÖTELEZETTSÉGEK 
 

7. CIKK: A CSELEKVÉS HELYES VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ 

ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉG 

 

7.1.  A cselekvés helyes végrehajtására vonatkozó általános kötelezettség 

 

A kedvezményezett köteles az 1. mellékletben leírt módon végrehajtani a cselekvést, és 

ennek során betartani e megállapodás rendelkezéseit, és teljesíteni az Európai Unió jogában, a 

nemzetközi jogban és a nemzeti jogban megállapított irányadó jogi kötelezettségeket.  

 

7.2. A fenti rendelkezések megszegésének következményei  

 

Ha a kedvezményezett nem hajtja végre helyesen a cselekvést (vagy annak egy részét), az 

érintett költségek nem támogathatónak fognak minősülni (lásd a 6. cikket), és elutasításra 

kerülnek (lásd a 42. cikket). 

 

Ha a kedvezményezett más kötelezettségét szegi meg, a támogatás csökkenthető (lásd a 43. 

cikket).  

 

Ilyen esetben alkalmazható bármely más, a 6. fejezetben leírt intézkedés is.  

 

8. CIKK: A CSELEKVÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ IGÉNYBE VEHETŐ 

ERŐFORRÁSOK – HARMADIK FELEK RÉSZVÉTELE A 

CSELEKVÉSBEN 

 

A kedvezményezettnek rendelkeznie kell a cselekvés végrehajtásához szükséges 

erőforrásokkal.  

 

Ha a cselekvés végrehajtásához szükséges, a kedvezményezett:  

 

- végrehajthat árubeszerzésre, építési beruházásra és szolgáltatásra irányuló 

beszerzéseket (lásd a 10. cikket), és  

 

- a cselekvésen belül az 1. mellékletben ismertetett feladatok elvégzésére 

alvállalkozókat vehet igénybe (lásd a 13. cikket). 

 

Ezekben az esetekben a kedvezményezett továbbra is kizárólagosan felel az Ügynökséggel 

szemben a cselekvés végrehajtásáért. 
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9. CIKK: A CSELEKVÉS EGYES FELADATAINAK ELVÉGZÉSE EU-

FINANSZÍROZÁSBAN NEM RÉSZESÜLŐ 

KEDVEZMÉNYEZETTEK ÁLTAL  

 

Nem alkalmazandó. 

 

10. CIKK: ÁRUBESZERZÉSRE, ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSRA ÉS 

SZOLGÁLTATÁSRA IRÁNYULÓ BESZERZÉSEK 

 

10.1.  Az árubeszerzésre, az építési beruházásra és a szolgáltatásra irányuló 

beszerzésekre irányadó szabályok 

 

Ha a cselekvés végrehajtásához szükséges, a kedvezményezett végrehajthat árubeszerzésre, 

építési beruházásra és szolgáltatásra irányuló beszerzéseket.  

 

A kedvezményezettnek e beszerzések során a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot vagy – ha 

az megfelelő – a legalacsonyabb árú ajánlatot kell kiválasztania. Ennek során köteles 

elkerülni mindennemű összeférhetetlenséget (lásd a 35. cikket).  

 

A kedvezményezett köteles biztosítani, hogy az Ügynökség, a Bizottság, az Európai 

Számvevőszék és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a szerződéses partnereivel 

szemben is gyakorolni tudja a 22. és a 23. cikkben megállapított jogait. 

 

10.2.  A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 

Ha a kedvezményezett megszegi az e cikkben előírt bármely kötelezettségét, a támogatás 

csökkenthető (lásd a 43. cikket). 

 

A kötelezettségek ilyen megszegése esetén alkalmazható bármely más, a 6. fejezetben leírt 

intézkedés is. 

 

11. CIKK: HARMADIK FELEK ÁLTAL PÉNZBENI ELLENSZOLGÁLTATÁS 

FEJÉBEN RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT TERMÉSZETBENI 

HOZZÁJÁRULÁSOK IGÉNYBEVÉTELE 

 

Nem alkalmazandó. 

 

12. CIKK: HARMADIK FELEK ÁLTAL TÉRÍTÉSMENTESEN RENDELKEZÉSRE 

BOCSÁTOTT TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSOK 

IGÉNYBEVÉTELE 

 

Nem alkalmazandó. 

 

13. CIKK: A CSELEKVÉS EGYES FELADATAINAK ELVÉGZÉSE 

ALVÁLLALKOZÓK ÁLTAL 
 

13.1. A cselekvés egyes feladatainak alvállalkozásba adására vonatkozó szabályok 
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Ha a cselekvés végrehajtásához szükséges, a kedvezményezett a cselekvés egyes, az 1. 

mellékletben megjelölt feladatainak elvégzésére alvállalkozókat vehet igénybe. 

 

A kedvezményezettnek az alvállalkozói szerződések odaítélésekor a gazdaságilag 

legelőnyösebb ajánlatot vagy – ha az megfelelő – a legalacsonyabb árú ajánlatot kell 

kiválasztania. Ennek során köteles elkerülni mindennemű összeférhetetlenséget (lásd a 35. 

cikket).  

 

A kedvezményezett köteles biztosítani, hogy az Ügynökség, a Bizottság, az Európai 

Számvevőszék és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) az általa igénybe vett 

alvállalkozókkal szemben is gyakorolni tudja a 22. és a 23. cikkben megállapított jogait. 

 

A kedvezményezett köteles biztosítani, hogy a 35., a 36., a 38. és a 46. cikkben foglalt 

kötelezettségei az alvállalkozókra is alkalmazandók legyenek. 

 

13.2.  A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 

Ha a kedvezményezett megszegi az e cikkben előírt bármely kötelezettségét, a támogatás 

csökkenthető (lásd a 43. cikket).  

 

A kötelezettségek ilyen megszegése esetén alkalmazható bármely más, a 6. fejezetben leírt 

intézkedés is. 

 

14. CIKK: A CSELEKVÉS EGYES FELADATAINAK ELVÉGZÉSE KAPCSOLÓDÓ 

HARMADIK FELEK ÁLTAL 

 

Nem alkalmazandó. 

  

15. CIKK: PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS HARMADIK FELEKNEK 

 

Nem alkalmazandó. 

 

16. CIKK: KUTATÁSI INFRASTRUKTÚRÁHOZ NYÚJTOTT 

TRANSZNACIONÁLIS VAGY VIRTUÁLIS HOZZÁFÉRÉS  

 

Nem alkalmazandó. 

 

 

2. SZAKASZ:  A TÁMOGATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ IGAZGATÁSI JELLEGŰ 

JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK  

 

17. CIKK: ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG 

 

17.1. Általános tájékoztatási kötelezettség kérésre  

 

A kedvezményezett a cselekvés végrehajtása közben és után köteles minden olyan kért 

információt átadni, amely szükséges annak ellenőrzéséhez, hogy a cselekvés végrehajtása 

helyesen történik-e (történt-e), és teljesülnek-e (teljesültek-e) az e megállapodásban 

meghatározott kötelezettségek.  
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17.2. Az információk naprakészen tartására, valamint a megállapodás szempontjából 

lényeges eseményekkel és körülményekkel kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó 

kötelezettség 

 

A kedvezményezett köteles naprakészen tartani a résztvevői portálon lévő, a 

kedvezményezettek adatait tartalmazó „Beneficiary Register” elnevezésű nyilvántartásban 

(elektronikus információcsere-rendszer, lásd az 52. cikket) tárolt adatokat, köztük különösen 

nevét és címét, valamint a törvényes képviselőire, jogi formájára és szervezettípusára 

vonatkozó adatokat. 

 

A kedvezményezett köteles haladéktalanul tájékoztatni az Ügynökséget:  

 

a) ha olyan esemény következik be, amely jelentős mértékben befolyásolhatja vagy 

késleltetheti a cselekvés végrehajtását vagy jelentős módon kihathat az EU pénzügyi 

érdekeire, különösen ha változás következik be jogi, pénzügyi vagy szakmai 

helyzetében, szervezetében vagy tulajdonosi szerkezetében; 

 

b) azokról a körülményekről, amelyek kihatnak: 

 

i. a támogatást odaítélő határozatra; vagy 

 

ii. az e megállapodásban foglalt követelmények teljesítésére. 

 

17.3. A fenti rendelkezések megszegésének következményei  

 

Ha a kedvezményezett megszegi az e cikkben előírt bármely kötelezettségét, a támogatás 

csökkenthető (lásd a 43. cikket).  

 

A kötelezettségek ilyen megszegése esetén alkalmazható bármely más, a 6. fejezetben leírt 

intézkedés is. 

 

18. CIKK: NYILVÁNTARTÁSOK ÉS IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK 

MEGŐRZÉSE 

 

18.1.  Az elszámolt költségeket igazoló nyilvántartások és más dokumentumok 

megőrzésére vonatkozó kötelezettség 

 

A kedvezményezettnek az egyenleg kifizetését követően három évig meg kell őriznie azokat 

a nyilvántartásokat és más igazoló dokumentumokat, amelyek elegendőek annak 

igazolásához, hogy a cselekvés érintett feladatai vagy részei az 1. mellékletben leírt módon 

végrehajtásra kerültek. A kedvezményezettnek nem kell megjelölnie azokat a támogatható 

tényleges költségeket, amelyekre a nyilvántartott adatok vonatkoznak, sem igazoló 

dokumentumokat (például számviteli kimutatásokat) nem kell tudnia bemutatni az 

egyösszegű átalány formájában elszámolt összegek alátámasztására. 

 

Ezeket a nyilvántartásokat és igazoló dokumentumokat kérésre (lásd a 17. cikket), illetőleg 

ellenőrzések, felülvizsgálatok, auditok és vizsgálatok alkalmával (lásd a 22. cikket) 

rendelkezésre kell bocsátania.  
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Ha e megállapodás alapján ellenőrzés, felülvizsgálat, audit, vizsgálat, per vagy más, követelés 

érvényesítésére irányuló eljárás van folyamatban (ideértve a megállapítások kiterjesztését is, 

lásd a 22. cikket), a kedvezményezettnek a nyilvántartásait és más igazoló dokumentumait az 

adott eljárás lezárásáig meg kell őriznie. 

 

A kedvezményezettnek az eredeti dokumentumokat kell megőriznie. A digitális dokumentum 

és a digitális formában rögzített dokumentum akkor minősül eredetinek, ha az alkalmazandó 

nemzeti jogi rendelkezések értelmében akként felhasználható. Az Ügynökség nem eredeti 

dokumentumokat is elfogadhat, ha úgy ítéli meg, hogy az eredetihez mérhető szintű 

bizonyossággal szolgálnak. 

 

18.2.  A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 

Ha a kedvezményezett megszegi az e cikkben előírt bármely kötelezettségét, a nem kellően 

megindokolt költségei nem támogathatónak fognak minősülni (lásd a 6. cikket), és 

elutasításra kerülnek (lásd a 42. cikket).  

 

A kötelezettségek ilyen megszegése esetén alkalmazható bármely más, a 6. fejezetben leírt 

intézkedés is. 

 

19. CIKK: A BENYÚJTANDÓ ANYAGOK BENYÚJTÁSA 

 

19.1. A benyújtandó anyagok benyújtására vonatkozó kötelezettség  

 

A kedvezményezett az 1. mellékletben meghatározott időütemezés szerint és feltételek 

betartásával köteles benyújtani az ugyanott megjelölt „benyújtandó anyagokat”.  

 

19.2. A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 

Ha a kedvezményezett megszegi az e cikkben előírt kötelezettségeit, az Ügynökség 

alkalmazhatja bármely, a 6. fejezetben leírt intézkedést. 

 

20. CIKK: JELENTÉSTÉTEL – A KIFIZETÉS IGÉNYLÉSE 

 

20.1. Jelentéstételi kötelezettség  

 

A kedvezményezettnek be kell nyújtania az Ügynökségnek (lásd az 52. cikket) az e cikkben 

meghatározott zárójelentést. A zárójelentésnek a kifizetési igényt is tartalmaznia kell.  

 

A jelentéseket az elektronikus információcsere-rendszer útján rendelkezésre bocsátott űrlapok 

és sablonok felhasználásával kell összeállítani (lásd az 52. cikket).  

 

20.2. Jelentéstételi időszak 

 

A cselekvés egyetlen jelentéstételi időszakból áll: 

 

 – első jelentéstételi időszak: az 1. hónaptól [a][az] [X]. hónapig. 
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20.3. Időközi jelentések – Az időközi kifizetések igénylése 

 

Nem alkalmazandó. 

 

20.4. Zárójelentés – Az egyenleg kifizetésének igénylése 

 

A kedvezményezettnek a jelentéstételi időszak végét követően 60 napon belül be kell 

nyújtania az Ügynökségnek egy zárójelentést (lásd az 52. cikket), amelynek tartalmaznia kell 

az egyenleg kifizetésének igénylését is. 

 

A zárójelentésnek magában kell foglalnia: 

 

a) egy összefoglalót is magában foglaló „szakmai zárójelentést”, amely tartalmazza: 

 

i. az eredmények áttekintését; 

 

ii. a cselekvés végkövetkeztetéseit; 

 

b) egy „pénzügyi kimutatást” is magában foglaló „pénzügyi zárójelentést” (lásd a 4. 

mellékletet), amely tartalmazza az egyenleg kifizetésének igénylését is.  

 

A pénzügyi kimutatásban részletesen számot kell adni a támogatható költségekről 

(egyösszegű átalány formájában elszámolt költségek, lásd a 6. cikket és a 2. 

mellékletet). 

 

Azokat a költségeket, amelyek nincsenek elszámolva a pénzügyi kimutatásban, az 

Ügynökség nem fogja figyelembe venni. 

 

A kedvezményezettnek nyilatkoznia kell arról, hogy: 

 

- az információk teljesek, megbízhatóak és valósak, 

 

- az elszámolt költségek támogathatóak (azaz a cselekvés végrehajtása helyesen 

történt, lásd a 6. cikket), 

 

- a költségeket (azaz a cselekvés helyes végrehajtását) megfelelő 

nyilvántartások és igazoló dokumentumok támasztják alá (lásd a 18. cikket), 

amelyek kérésre (lásd a 17. cikket), illetőleg ellenőrzések, felülvizsgálatok, 

auditok és vizsgálatok alkalmával (lásd a 22. cikket) rendelkezésre fognak 

állni. 

 

20.5. Tájékoztatás a kumulatív kiadásokról 

 

Nem alkalmazandó. 

 

20.6. A pénzügyi kimutatások pénzneme  

 

A pénzügyi kimutatást euróban kell elkészíteni.  
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20.7. A jelentés elkészítésének nyelve 

 

A jelentést (a szakmai és pénzügyi zárójelentést, ideértve a pénzügyi kimutatást is) e 

megállapodás nyelvén kell elkészíteni. 

 

20.8. A fenti rendelkezések megszegésének következményei  

 

Ha a benyújtott jelentés nem felel meg e cikk rendelkezéseinek, az Ügynökség 

felfüggesztheti a kifizetési határidőt (lásd a 47. cikket), és alkalmazhat bármely más, a 6. 

fejezetben leírt intézkedést. 

 

Ha a kedvezményezett megszegi a jelentéstételi kötelezettségét, és ennek a kötelezettségének 

egy írásos emlékeztetés után 30 napon belül sem tesz eleget, az Ügynökség megszüntetheti a 

megállapodást (lásd az 50. cikket), vagy alkalmazhat bármely más, a 6. fejezetben leírt 

intézkedést. 

 

21. CIKK: KIFIZETÉSEK ÉS KIFIZETÉSI ELJÁRÁSOK  

 

21.1.  Teljesítendő kifizetések  

 

A kedvezményezett a következő kifizetésekben részesül: 

 

- egy előzetes kifizetésben, 

 

- egy egyenlegkifizetésben az egyenleg kifizetése iránt benyújtott igénynek 

megfelelően (lásd a 20. cikket). 

 

21.2.  Előzetes kifizetés – Összeg – A garanciaalap céljára visszatartott összeg 

 

[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – általában: Az előzetes kifizetés célja, hogy a 

kedvezményezett rendelkezzen induló tőkével a cselekvés végrehajtásához. 

 

Az előzetes kifizetés az egyenleg kifizetéséig az EU tulajdona. 

 

Az előzetes kifizetés összege: [összeg számmal (összeg betűvel)] EUR.  

 

Hacsak nem alkalmazza a 48. cikket, az Ügynökség az előzetes kifizetést az e megállapodás 

hatálybalépésének napjától (lásd az 58. cikket) vagy a cselekvés kezdési időpontját (lásd a 3. 

cikket) megelőző tizedik naptól számított 30 napon belül fizeti ki a kedvezményezettnek attól 

függően, hogy melyik következik be később.  

 

Az Ügynökség a támogatás maximális összegének (lásd az 5.1. cikket) 5%-ával megegyező 

összeget, azaz [összeg számmal (összeg betűvel)] EUR-t az előzetes kifizetésből visszatart, és 

átutal a „garanciaalapba”.] 

 

[2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha a JRC a kedvezményezett: A JRC terhelési 

értesítésének – az „igazgatási megállapodás” aláírása utáni – kibocsátását követő 30 napon 

belül az Ügynökség [a garanciaalapba fizetendő 5%-ot is tartalmazó összeg számmal 

(összeg betűvel)] EUR összegű előzetes kifizetést teljesít.  
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A JRC beleegyezik abba, hogy a garanciaalapba teljesítendő befizetésének megfelelő [a JRC-

nek szánt támogatás összegének 5%-a számmal (összeg betűvel)] EUR összeget az 

Ügynökség a nevében átutaljon a garanciaalapba (lásd a 21.2. cikket).] 

 

21.3. Időközi kifizetések – Összeg – Számítás 

 

Nem alkalmazandó. 

 

21.4. Az egyenleg kifizetése – Összeg – Számítás – A garanciaalap céljára visszatartott 

összeg felszabadítása 

 

Az egyenleg kifizetése a kedvezményezettnél a cselekvés végrehajtása során felmerült 

támogatható költségek fennmaradó részének visszatérítésére szolgál.  

 

Ha a korábbi kifizetések együttes összege nagyobb a támogatás végleges összegénél (lásd az 

5.3. cikket), akkor az egyenleg kifizetése visszafizettetési igény formáját ölti (lásd a 44. 

cikket).  

 

Ha a korábbi kifizetések együttes összege kisebb a támogatás végleges összegénél, és a 47. 

vagy a 48. cikk alkalmazása nem szükséges, az Ügynökség az egyenleget a zárójelentés (lásd 

a 20.4. cikket) beérkezésétől számított 90 napon belül kifizeti. 

 

A kifizetésnek feltétele a zárójelentés jóváhagyása. A jóváhagyás nem jelenti a benne 

foglaltak szabályszerűségének, valódiságának, teljességének vagy helytállóságának 

elismerését. 

 

Az egyenleg kifizetése keretében járó összeget az Ügynökség úgy határozza meg, hogy az 

előzetes kifizetésként már kifizetett összeget levonja az 5.3. cikk szerint meghatározott 

végleges támogatási összegből: 

 

{a támogatás végleges összege (lásd az 5.3. cikket) 

 

csökkentve 

 

a teljesített előzetes kifizetés összegével}. 

 

Az egyenleg kifizetésekor a garanciaalap javára visszatartott összeg (lásd fent) 

felszabadításra kerül, és: 

 

- ha az egyenleg pozitív, akkor a felszabadított összeget a kedvezményezett az 

egyenleg kifizetése keretében járó összeggel együtt hiánytalanul megkapja,  

 

- ha az egyenleg negatív (azaz az egyenleg kifizetése visszafizettetés formáját ölti), 

akkor levonásra kerül a felszabadított összegből (lásd a 44.1.2. cikket). Ha az így 

kiadódó összeg: 

 

- pozitív, akkor kifizetésre kerül a kedvezményezettnek, 
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- negatív, akkor visszafizettetésre kerül.  

 

A kifizetendő összeg ugyanakkor – a kedvezményezett beleegyezése nélkül – beszámítható a 

kedvezményezettnek az Ügynökség, a Bizottság vagy valamely másik végrehajtó ügynökség 

felé fennálló, az EU vagy az Euratom költségvetését érintő tartozásába (a kifizetendő 

összeggel a tartozás csökkenthető). A beszámított összeg legfeljebb a kedvezményezett 

esetében a becsült költségvetésben (lásd a 2. mellékletet) feltüntetett maximális EU-

hozzájárulás összegével egyezhet meg. 

 

21.5. Értesítés a kifizetendő összegről 

 

Az Ügynökség hivatalosan értesíti a kedvezményezettet a kifizetendő összegről, és megjelöli 

a támogatás végleges összegét.  

 

A támogatás csökkentése, illetőleg a megalapozatlanul kifizetett összegek visszafizettetése 

esetén az értesítés előtt le kell folytatni a 43. és a 44. cikkben leírt kontradiktórius eljárást. 

 

21.6. A kifizetések pénzneme  

 

Az Ügynökség a kifizetéseket euróban teljesíti.  

 

21.7. Kifizetések a kedvezményezett részére  

 

A kifizetéseket a kedvezményezett kapja kézhez.  

 

A kifizetések teljesítésével az Ügynökség eleget tett kifizetési kötelezettségének.  

 

21.8. A kifizetéseket fogadó bankszámla  

 

[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – általában: Minden kifizetést a következő 

bankszámlára kell teljesíteni: 

 

Bank neve: […]   

Számlatulajdonos teljes megnevezése: […]  

Teljes számlaszám (bankkódokkal együtt): […]  

[IBAN: […]]6 

 

[2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha a JRC a kedvezményezett: Minden kifizetést a 

Bizottság belső számlázásra vonatkozó számviteli szabályai szerint, az Ügynökség operatív 

kiadásait tartalmazó költségvetési sor terhére, a JRC jogalany-nyilvántartási (Legal Entity 

File) száma javára, a beszedési utalvány számának megjelölésével kell teljesíteni. A JRC 

minden egyes kifizetést megelőzően (az előzetes kifizetést is ideértve) terhelési értesítést 

bocsát ki.] 

 

21.9. Az átutalás költségei  

 

A kifizetésekkel kapcsolatos átutalások költségét a felek a következők szerint viselik:  

                                                 
6 BIC vagy SWIFT-kód akkor, ha nincs IBAN. 
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- az Ügynökség viseli a saját bankja által felszámított bankköltséget, 

 

- a kedvezményezett viseli a saját bankja által felszámított bankköltséget, 

 

- az átutalás megismétlését előidéző fél viseli a megismételt átutalás összes költségét. 

 

21.10. A kifizetés időpontja  

 

Az Ügynökség által teljesített kifizetések abban az időpontban minősülnek kifizetettnek, 

amikor a bank a számlát a kifizetés összegével megterhelte.  

 

21.11. A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 

21.11.1. [1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – általában: Ha az Ügynökség a kifizetéseket 

nem teljesíti a kifizetési határidőkig (lásd fent), a kedvezményezett késedelmi kamatra 

jogosult, amelynek mértéke az Európai Központi Bank által az euróban végzett fő 

refinanszírozási műveletekre alkalmazott kamatláb („referencia-kamatláb”) három és fél 

százalékponttal megnövelt értékének felel meg. A referencia-kamatláb a kifizetés határideje 

szerinti hónap első napján érvényes, Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában 

közzétett kamatláb.  

 

Ha a késedelmi kamat összege 200 EUR-nál kisebb vagy azzal egyenlő, akkor a 

kedvezményezett ezt az összeget csak akkor kapja meg, ha a késedelmes kifizetés 

kézhezvételétől számítva két hónapon belül azt igényli. 

 

Nem jár késedelmi kamat, ha a kedvezményezett az EU tagállama (ideértve azokat az eseteket 

is, amikor e megállapodás végrehajtása céljából a tagállam nevében regionális vagy helyi 

közigazgatási szerv vagy más közszerv jár el). 

 

A kifizetési határidő vagy a kifizetések felfüggesztése (lásd a 47. és a 48. cikket) nem minősül 

késedelmes kifizetésnek. 

 

A késedelmi kamat a kifizetés esedékessé válásának időpontját követő naptól (lásd fent) a 

kifizetés teljesítésének napjáig (e napot is beleértve) terjedő időszakra esedékes.  

 

A támogatás végleges összegébe a késedelmi kamat nem számít bele.] 

 

[2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha a JRC a kedvezményezett: Nem alkalmazandó.] 

 

21.11.2.  Nem alkalmazandó. 

 

22. CIKK: ELLENŐRZÉSEK, FELÜLVIZSGÁLATOK, AUDITOK ÉS 

VIZSGÁLATOK – A MEGÁLLAPÍTÁSOK KITERJESZTÉSE 

 

22.1. Az Ügynökség és a Bizottság ellenőrzései, felülvizsgálatai és auditjai 

 

22.1.1. Ellenőrzési jog 
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Az Ügynökség és a Bizottság jogosult – akár a cselekvés végrehajtása közben, akár később – 

ellenőrizni, hogy a cselekvés végrehajtása helyesen történik-e (történt-e), valamint hogy 

teljesülnek-e (teljesültek-e) az e megállapodásban meghatározott kötelezettségek, és ennek 

keretében értékelheti a benyújtandó anyagokat és a jelentéseket.  

 

Erre a célra az Ügynökség, illetve a Bizottság igénybe veheti külső személyek és szervezetek 

segítségét. 

 

Az Ügynökségnek, illetve a Bizottságnak joga van ahhoz is, hogy a 17. cikknek megfelelően 

kiegészítő adatokat kérjen.  

 

Az átadott adatoknak helyesnek, pontosnak és teljesnek kell lenniük, és az adatszolgáltatást a 

kért formátumban (ideértve az elektronikus formátumot is) kell teljesíteni. 

 

22.1.2. Felülvizsgálati jog  

 

Az Ügynökség és a Bizottság jogosult akár a cselekvés végrehajtása közben, akár később 

felülvizsgálni, hogy a cselekvés végrehajtása helyesen történik-e (történt-e) – és ennek 

keretében értékelni a benyújtandó anyagokat és a jelentéseket –, továbbá hogy teljesülnek-e 

(teljesültek-e) az e megállapodásban meghatározott kötelezettségek, és a cselekvés 

tudományos, illetve műszaki szempontból továbbra is releváns-e.  

 

Felülvizsgálat legkésőbb az egyenleg kifizetése után két évvel indítható. Megkezdéséről a 

kedvezményezett hivatalos értesítést kap, és a megkezdés napja jogi szempontból e hivatalos 

értesítés kelte. 

 

Ha a felülvizsgálatot harmadik féllel (lásd a 10–16. cikket) kapcsolatban kell elvégezni, a 

kedvezményezettnek tájékoztatnia kell erről a harmadik felet.  

 

A felülvizsgálatokat az Ügynökség, illetve a Bizottság lefolytathatja közvetlenül (saját 

munkatársain keresztül) vagy közvetetten (kijelölt külső személyek vagy szervezetek 

közreműködésével). A kedvezményezettet tájékoztatni kell arról, hogy mely személyek vagy 

szervezetek kaptak felkérést erre a feladatra. A kedvezményezettnek üzleti titokra hivatkozva 

jogában áll kifogásolni a kijelölést.  

 

A kedvezményezettnek a megjelölt határidőn belül – a már benyújtott benyújtandó 

anyagokon és jelentéseken túlmenően is – minden kért információt és adatot át kell adnia, 

ideértve a források felhasználására vonatkozó információkat is.  

 

A kedvezményezett felkérhető arra, hogy találkozókon vegyen részt, ideértve a külső 

szakértők részvételével szervezett ilyen találkozókat is.  

 

Ha a felülvizsgálat keretében helyszíni vizsgálatra kerül sor, a kedvezményezett – a külső 

személyek vagy szervezetek számára is – köteles biztosítani a belépést telephelyeire és 

helyiségeibe, és biztosítania kell, hogy a kért információk közvetlenül rendelkezésre álljanak. 

 

Az átadott adatoknak helyesnek, pontosnak és teljesnek kell lenniük, és az adatszolgáltatást a 

kért formátumban (ideértve az elektronikus formátumot is) kell teljesíteni. 
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A felülvizsgálat megállapításai alapján „felülvizsgálati jelentés” készül.  

 

Az Ügynökség, illetve a Bizottság a felülvizsgálati jelentést hivatalosan megküldi a 

kedvezményezettnek, amelynek 30 napon belül lehetősége van hivatalosan észrevételeket 

tenni („kontradiktórius felülvizsgálati eljárás”).  

 

A felülvizsgálatokat e megállapodás nyelvén kell lefolytatni, és a felülvizsgálati jelentéseket 

e megállapodás nyelvén kell elkészíteni.  

 

22.1.3.  Audit végrehajtásához való jog 

 

Az Ügynökség és a Bizottság jogosult – akár a cselekvés végrehajtása közben, akár később – 

auditokat végezni annak megállapítására, hogy a cselekvés végrehajtása helyesen történik-e 

(történt-e), és teljesülnek-e (teljesültek-e) az e megállapodásban meghatározott 

kötelezettségek.  

 

Audit legkésőbb az egyenleg kifizetése után két évvel indítható. Megkezdéséről a 

kedvezményezett hivatalos értesítést kap, és a megkezdés napja jogi szempontból e hivatalos 

értesítés kelte. 

 

Ha az auditot harmadik féllel (lásd a 10–16. cikket) kapcsolatban kell elvégezni, a 

kedvezményezettnek tájékoztatnia kell erről a harmadik felet.  

 

Az auditokat az Ügynökség, illetve a Bizottság lefolytathatja közvetlenül (saját munkatársain 

keresztül) vagy közvetetten (kijelölt külső személyek vagy szervezetek közreműködésével). 

A kedvezményezettet tájékoztatni kell arról, hogy mely személyek vagy szervezetek kaptak 

felkérést erre a feladatra. A kedvezményezettnek üzleti titokra hivatkozva jogában áll 

kifogásolni a kijelölést.  

 

A kedvezményezettnek – a megjelölt határidőn belül – az e megállapodásban foglalt 

rendelkezések teljesítésének ellenőrzése érdekében kért minden információt át kell adnia, 

ideértve a teljes könyvviteli nyilvántartásokat, a személyenkénti bérjegyzékeket és más 

személyes adatokat is.  

 

Ha az audit keretében helyszíni vizsgálatra kerül sor, a kedvezményezett – a külső személyek 

vagy szervezetek számára is – köteles biztosítani a belépést telephelyeire és helyiségeibe, és 

biztosítania kell, hogy a kért információk közvetlenül rendelkezésre álljanak. 

 

Az átadott adatoknak helyesnek, pontosnak és teljesnek kell lenniük, és az adatszolgáltatást a 

kért formátumban (ideértve az elektronikus formátumot is) kell teljesíteni. 

 

Az audit megállapításai alapján „auditjelentés-tervezet” készül.  

 

Az Ügynökség, illetve a Bizottság az auditjelentés-tervezetet hivatalosan megküldi a 

kedvezményezettnek, amelynek 30 napon belül lehetősége van hivatalosan észrevételeket 

tenni („kontradiktórius auditeljárás”). Az Ügynökség, illetve a Bizottság ezt a határidőt 

indokolt esetekben meghosszabbíthatja. 
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A „végleges auditjelentésben” figyelembe kell venni a kedvezményezett által tett 

észrevételeket. A jelentést hivatalosan meg kell küldeni az érintettnek.  

 

Az auditokat e megállapodás nyelvén kell lefolytatni, és az auditjelentéseket e megállapodás 

nyelvén kell elkészíteni.  

 

Mindezeken túlmenően az Ügynökség és a Bizottság az egységköltség-alapú 

költségmeghatározás alapján elszámolt költségek, illetve az átalányfinanszírozás keretében 

elszámolt költségek [és az egyösszegű átalány formájában elszámolt költségek] időszakos 

ellenőrzése érdekében jogosult betekinteni a kedvezményezett jogszabályi kötelezettség 

alapján vezetett könyvelésébe. 

 

22.2. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálatai  

 

A 883/2013/EU, Euratom7 és a 2185/96/Euratom, EK8 rendelet alapján (és a bennük foglalt 

rendelkezéseknek és eljárásoknak megfelelően) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 

cselekvés végrehajtása közben vagy után bármikor jogosult vizsgálatokat végezni – ideértve a 

helyszíni ellenőrzéseket és szemléket is – annak meghatározására, hogy történt-e olyan 

csalás, korrupciós cselekmény vagy más jogellenes tevékenység, amely érinti az EU 

pénzügyi érdekeit.  

 

22.3. Az Európai Számvevőszék ellenőrzései és auditjai  

 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke és a 966/2012/EU, 

Euratom költségvetési rendelet9 161. cikke értelmében az Európai Számvevőszék a cselekvés 

végrehajtása közben vagy után bármikor jogosult auditokat végrehajtani. 

 

Az Európai Számvevőszék az ellenőrzések és az auditok céljára hozzáférési joggal 

rendelkezik. 

 

22.4. Nemzetközi szervezetekkel kapcsolatban végrehajtott ellenőrzések, 

felülvizsgálatok és vizsgálatok  

 

[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – nemzetközi szervezetek: Költségvetési rendeletének 

megfelelően az Európai Unió, ideértve az Európai Csalás Elleni Hivatalt (OLAF) és az 

Európai Számvevőszéket is, jogosult ellenőrzéseket, felülvizsgálatokat, auditokat és 

vizsgálatokat végezni, melyek lehetnek helyszíniek is.  

 

                                                 
7  Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai 

Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti 

és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 

2013.9.18., 1. o.). 
8  A Tanács 2185/1996/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi 

érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni 

ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.). 
9  Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános 

költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.). 
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E cikket a nemzetközi szervezet és az Európai Unió között e tárgyban létrejött 

megállapodással összhangban kell alkalmazni, amennyiben ilyen megállapodás létezik.] 

 

[2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: Nem alkalmazandó.] 

 

22.5. Az ellenőrzések, felülvizsgálatok, auditok és vizsgálatok során tett 

megállapítások következményei – A megállapítások kiterjesztése 

 

22.5.1.  E támogatás kapcsán tett megállapítások 

 

Az e támogatással összefüggésben végzett ellenőrzések, felülvizsgálatok, auditok és 

vizsgálatok megállapításai alapot adhatnak a nem támogatható költségek elutasítására (lásd a 

42. cikket), a támogatás csökkentésére (lásd a 43. cikket), a megalapozatlanul kifizetett 

összegek visszafizettetésére (lásd a 44. cikket), illetőleg a 6. fejezetben leírt intézkedések 

alkalmazására.   

 

Ha az egyenleg kifizetése után kerül sor költségek elutasítására vagy a támogatás 

csökkentésére, akkor megállapításra kerül a támogatás felülvizsgált végleges összege (lásd az 

5.4. cikket). 

 

Az ellenőrzések, felülvizsgálatok, auditok és vizsgálatok megállapításai alapot adhatnak az 1. 

melléklet módosításának indítványozására (lásd az 55. cikket).  

 

Rendszerjellegű vagy többször visszatérő hiba, szabálytalanság, csalás vagy 

kötelezettségszegés megállapítása az EU vagy az Euratom által hasonló feltételekkel nyújtott 

más támogatásokra nézve is járhat következményekkel („a megállapítások kiterjesztése e 

támogatásról más támogatásokra”). 

 

Az OLAF vizsgálatai nyomán tett megállapítások büntetőjogi felelősségre vonást is 

eredményezhetnek a nemzeti jog alapján. 

 

22.5.2.  Más támogatások kapcsán tett megállapítások  

 

Az Ügynökség, illetve a Bizottság a más támogatások kapcsán tett megállapításait 

kiterjesztheti erre a támogatásra („a megállapítások kiterjesztése más támogatásokról e 

támogatásra”), ha: 

 

a) más, az EU vagy az Euratom által hasonló feltételekkel nyújtott támogatással 

összefüggésben a kedvezményezettről megállapítást nyer, hogy olyan rendszerjellegű 

vagy többször visszatérő hibát, szabálytalanságot, csalást vagy kötelezettségszegést 

követett el, amely érdemben kihat erre a támogatásra; és 

 

b) e megállapítások hivatalos közlése a kedvezményezettel – a megállapításokkal érintett 

támogatások jegyzékének megküldésével együtt – legkésőbb két évvel e támogatás 

egyenlegének kifizetését követően történt.  

 

A megállapítások kiterjesztése alapot adhat meghatározott költségek elutasítására (lásd a 42. 

cikket), a támogatás csökkentésére (lásd a 43. cikket), a megalapozatlanul kifizetett összegek 

visszafizettetésére (lásd a 44. cikket), a kifizetések felfüggesztésére (lásd a 48. cikket), a 
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cselekvés végrehajtásának felfüggesztésére (lásd a 49. cikket), illetőleg a megszüntetésre 

(lásd az 50. cikket). 

 

22.5.3.  Eljárás  

 

A rendszerjellegű vagy többször visszatérő hibát és a megállapításainak kiterjesztésére 

vonatkozó szándékát az Ügynökség vagy a Bizottság hivatalosan közli a kedvezményezettel, 

és egyúttal megküldi az érintett támogatások jegyzékét.  

 

22.5.3.1. Ha a megállapítások költségek támogathatóságára vonatkoznak, a hivatalos 

közlésnek tartalmaznia kell: 

 

a) egy felkérést a megállapításokkal érintett támogatások jegyzékével kapcsolatos 

észrevételek megtételére; 

 

b) egy felkérést az összes érintett támogatás átdolgozott pénzügyi kimutatásának 

benyújtására;  

 

c) az Ügynökség vagy a Bizottság által a rendszerjellegű vagy többször visszatérő hibák 

alapján megállapított extrapolációs korrekciós szorzó értékét, amelynek segítségével 

kiszámíthatók az elutasítandó összegek, amennyiben a kedvezményezett:  

 

i.  úgy ítéli meg, hogy nem lehetséges vagy gyakorlati szempontból kivihetetlen 

az átdolgozott pénzügyi kimutatások benyújtása; vagy 

 

ii. nem nyújt be átdolgozott pénzügyi kimutatásokat.  

 

A kedvezményezettnek a közlés kézhezvétele után 90 napja van arra, hogy észrevételeket 

tegyen, megküldje az átdolgozott pénzügyi kimutatásokat, vagy javaslatot tegyen egy kellően 

megindokolt alternatív korrekciós módszerre. Az Ügynökség, illetve a Bizottság ezt a 

határidőt indokolt esetekben meghosszabbíthatja. 

 

Az Ügynökség, illetve a Bizottság ezután elindíthatja a 42. cikknek megfelelő elutasítási 

eljárást a következők alapján: 

 

- az átdolgozott pénzügyi kimutatások, ha azokat jóváhagyta, 

 

- a javasolt alternatív korrekciós módszer, ha azt elfogadja, 

 

vagy 

 

- az eredeti közlésben megjelölt extrapolációs korrekciós szorzó, amennyiben az 

Ügynökség, illetve a Bizottság nem kap észrevételeket vagy átdolgozott pénzügyi 

kimutatásokat, nem fogadja el az észrevételeket vagy a javasolt alternatív korrekciós 

módszert, vagy nem hagyja jóvá az átdolgozott pénzügyi kimutatásokat. 

 

22.5.3.2. Ha a megállapítások súlyos hibákra, szabálytalanságokra vagy csalásokra, 

illetve más kötelezettségek súlyos megszegésére vonatkoznak, a hivatalos közlésnek 

tartalmaznia kell: 
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a) egy felkérést a megállapításokkal érintett támogatások jegyzékével kapcsolatos 

észrevételek megtételére; és 

 

b) az Ügynökség, illetve a Bizottság által az arányosság elve alapján alkalmazni tervezett 

átalányfinanszírozási rátát. 

 

A kedvezményezettnek a közlés kézhezvétele után 90 napja van arra, hogy észrevételeket 

tegyen, vagy javaslatot tegyen egy kellően megindokolt alternatív átalányfinanszírozási 

rátára.  

 

Az Ügynökség, illetve a Bizottság ezután elindíthatja a 43. cikknek megfelelő csökkentési 

eljárást a következők alapján: 

 

- a javasolt alternatív átalányfinanszírozási ráta, ha azt elfogadja, 

 

vagy 

 

- az eredeti közlésben megjelölt átalányfinanszírozási ráta, amennyiben az Ügynökség, 

illetve a Bizottság nem kap észrevételeket, vagy nem fogadja el az észrevételeket 

vagy a javasolt alternatív átalányfinanszírozási rátát. 

 

22.6. A fenti rendelkezések megszegésének következményei  

 

Ha a kedvezményezett megszegi az e cikkben előírt bármely kötelezettségét, a nem kellően 

megindokolt költségei nem támogathatónak fognak minősülni (lásd a 6. cikket), és 

elutasításra kerülnek (lásd a 42. cikket).  

 

A kötelezettségek ilyen megszegése esetén alkalmazható bármely más, a 6. fejezetben leírt 

intézkedés is.  

 

23. CIKK: A CSELEKVÉS HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE 

 

23.1. A cselekvés hatásainak értékeléséhez való jog 

 

Az Ügynökség, illetve a Bizottság jogosult arra, hogy az EU-program célkitűzései tükrében 

időközi vagy záróértékelés keretében értékelje a cselekvés hatásait.  

 

Az értékelést vagy a cselekvés végrehajtása közben, vagy legfeljebb három évvel az egyenleg 

kifizetése után kell megkezdeni. Az értékelés hivatalosan akkor számít megkezdettnek, 

amikor a kedvezményezett hivatalos értesítést kapott róla. 

  

Az értékeléseket az Ügynökség, illetve a Bizottság lefolytathatja közvetlenül (saját 

munkatársain keresztül) vagy közvetetten (arra feljogosított külső szervezetek vagy 

személyek közreműködésével). 

 

A kedvezményezett köteles minden olyan információt – ideértve az elektronikus 

információkat is – rendelkezésre bocsátani, amely a cselekvés hatásainak értékelése 

szempontjából lényeges. 
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23.2. A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 

Ha a kedvezményezett megszegi az e cikkben előírt kötelezettségeit, az Ügynökség 

alkalmazhatja bármely, a 6. fejezetben leírt intézkedést.  

 

 

3. SZAKASZ: A MEGLÉVŐ INFORMÁCIÓKHOZ ÉS JOGOKHOZ, 

VALAMINT AZ EREDMÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGOK ÉS 

KÖTELEZETTSÉGEK 

 

1. ALSZAKASZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

23a. CIKK: A SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSE 

 

Nem alkalmazandó. 

 

 

2. ALSZAKASZ: A MEGLÉVŐ INFORMÁCIÓKHOZ ÉS JOGOKHOZ 

KAPCSOLÓDÓ JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK  

 

24. CIKK: A MEGLÉVŐ INFORMÁCIÓKRA ÉS JOGOKRA VONATKOZÓ 

MEGÁLLAPODÁS 

 

Nem alkalmazandó. 

 

25. CIKK: A MEGLÉVŐ INFORMÁCIÓKHOZ ÉS JOGOKHOZ VALÓ 

HOZZÁFÉRÉS JOGA 

 

Nem alkalmazandó. 

 

 

3. ALSZAKASZ: AZ EREDMÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGOK ÉS 

KÖTELEZETTSÉGEK 

 

26. CIKK: AZ EREDMÉNYEK FELETTI TULAJDONJOG 

 

[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: 26.1. Az eredményeket létrehozó kedvezményezett 

tulajdonjoga 

 

Az eredmények az azokat létrehozó kedvezményezett tulajdonát képezik.  

 

„Eredmények”: az adott cselekvés nyomán születő (fizikai vagy virtuális) eredmények, 

például adatok, ismeretek vagy információk – függetlenül azok formájától és természetétől, 

valamint attól, hogy oltalom alá helyezhetők-e vagy sem –, valamint a hozzájuk kapcsolódó 

jogok összessége, beleértve a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat is.  

 

26.2. Több kedvezményezett közös tulajdonjoga 
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Nem alkalmazandó. 

 

26.3. Harmadik felek (ideértve a személyzetet is) jogai  

 

Amennyiben harmadik felek (ideértve a személyzetet is) jogokra tarthatnak igényt az 

eredményekkel kapcsolatban, a kedvezményezett köteles gondoskodni arról, hogy teljesítse az 

e megállapodásból eredő kötelezettségeit.  

 

Ha az eredményeket egy harmadik fél hozza létre, a kedvezményezettnek minden szükséges 

jogot meg kell szereznie (átruházás vagy engedélyek útján vagy egyéb módon) a harmadik 

féltől annak érdekében, hogy ugyanúgy teljesíthesse a kötelezettségeit, mint ha az adott 

eredményeket maga hozta volna létre. 

 

Ha a jogok megszerzése nem lehetséges, a kedvezményezettnek tartózkodnia kell attól, hogy 

igénybe vegye a harmadik felet az eredmények létrehozásához. 

 

26.4.  Az Ügynökség tulajdonjoga az eredmények oltalma érdekében  

 

26.4.1. Az Ügynökség – a kedvezményezett beleegyezésével – átveheti az eredmények feletti 

tulajdonjogot az eredmények oltalma érdekében, amennyiben a kedvezményezett – legfeljebb 

négy évvel a 3. cikkben meghatározott időszak eltelte után – anélkül kívánja terjeszteni az 

eredményeit, hogy oltalom alá helyezné őket, kivéve valamely alábbi esetben: 

 

a) az oltalom hiányának oka az, hogy az eredmények oltalom alá helyezése nem 

lehetséges, nem észszerű vagy nem indokolt (a körülményekre tekintettel);  

 

b) az oltalom hiányának oka az, hogy az eredmények alkalmatlanok kereskedelmi vagy 

ipari hasznosításra; vagy 

 

c) a kedvezményezett át kívánja ruházni az eredményeket egy olyan, valamely uniós 

tagállamban vagy társult országban10 székhellyel rendelkező harmadik félre, amely 

majd oltalom alá helyezi azokat. 

 

Az eredmények terjesztését megelőzően, és amennyiben a fenti a), b) vagy c) pontokban 

szereplő helyzetek egyike sem áll fenn, a kedvezményezett köteles hivatalosan értesíteni az 

Ügynökséget és ezzel egy időben tájékoztatni az indokairól, ha a beleegyezést meg kívánja 

tagadni. A kedvezményezett csak akkor tagadhatja meg beleegyezését, ha igazolni tudja, hogy 

jogos érdekei jelentős mértékű kárt szenvednének. 

 

Ha az Ügynökség úgy dönt, hogy átveszi a tulajdonjogot, akkor az értesítés átvételétől 

számított 45 napon belül hivatalosan értesíti erről a kedvezményezettet. 

 

                                                 
10  A fogalom meghatározását lásd a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) 

részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló, 2013. december 11-i 1290/2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet („a részvételi szabályokat rögzítő 1290/2013/EU rendelet”) 2. cikke (1) 

bekezdésének 3. pontjában: „társult ország”: olyan harmadik ország, amely a „Horizont 2020” 

keretprogramot létrehozó 1291/2013/EU rendelet 7. cikkében meghatározottak szerint részes fele egy, az 

Unióval megkötött nemzetközi megállapodásnak. A 7. cikk azokat a feltételeket határozza meg, amelyek 

teljesülése esetén egy EU-n kívüli ország társulhat a „Horizont 2020” keretprogramhoz. 
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Az eredmények nem terjeszthetők ezen időszak eltelte előtt, illetve – ha az Ügynökség pozitív 

döntést hoz – ameddig az Ügynökség meg nem tette a szükséges lépéseket az eredmények 

oltalom alá helyezése érdekében.  

 

26.4.2. Az Ügynökség – a kedvezményezett beleegyezésével – átveheti az eredmények feletti 

tulajdonjogot az eredmények oltalma érdekében, amennyiben a kedvezményezett – legfeljebb 

négy évvel a 3. cikkben meghatározott időszak eltelte után – meg kívánja szüntetni az 

eredmények oltalmát vagy nem kívánja meghosszabbíttatni az oltalom időtartamát, kivéve 

valamely alábbi esetben:  

 

a) az oltalom megszüntetésének oka az, hogy az eredmények alkalmatlanok kereskedelmi 

vagy ipari hasznosításra; 

 

b) a körülményekre tekintettel a meghosszabbítás nem lenne indokolt. 

 

Ha a kedvezményezett meg kívánja szüntetni az eredmények oltalmát vagy nem kívánja 

meghosszabbíttatni az oltalom időtartamát, köteles – a fenti a) és b) pontban szereplő esetek 

kivételével – legalább 60 nappal az oltalom megszűnése vagy meghosszabbításának 

lehetetlenné válása előtt hivatalosan értesíteni az Ügynökséget, és ezzel egy időben 

tájékoztatni az indokairól, ha a beleegyezést meg kívánja tagadni. A kedvezményezett csak 

akkor tagadhatja meg beleegyezését, ha igazolni tudja, hogy jogos érdekei jelentős mértékű 

kárt szenvednének. 

 

Ha az Ügynökség úgy dönt, hogy átveszi a tulajdonjogot, akkor az értesítés átvételétől 

számított 45 napon belül hivatalosan értesíti erről a kedvezményezettet. 

 

26.5. A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 

Ha a kedvezményezett megszegi az e cikkben előírt bármely kötelezettségét, a támogatás 

csökkenthető (lásd a 43. cikket).  

  

A kötelezettségek ilyen megszegése esetén alkalmazható bármely más, a 6. fejezetben leírt 

intézkedés is.] 

 

[2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: Nem alkalmazandó.] 

 

27. CIKK: AZ EREDMÉNYEK OLTALMA – AZ EU-FINANSZÍROZÁS 

LÁTHATÓSÁGA 

 

Nem alkalmazandó. 

 

28. CIKK: AZ EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA 

 

Nem alkalmazandó. 

 

29. CIKK: AZ EREDMÉNYEK TERJESZTÉSE – SZABAD HOZZÁFÉRÉS – AZ EU-

FINANSZÍROZÁS LÁTHATÓSÁGA 

 

Nem alkalmazandó. 
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30. CIKK: AZ EREDMÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA, A HASZNÁLATI JOGOK 

ÁTADÁSA 

 

Nem alkalmazandó. 

 

31. CIKK: AZ EREDMÉNYEKHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS JOGA 

 

[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: 31.1. Az uniós intézmények, szervek, 

hivatalok vagy ügynökségek, valamint az uniós tagállamok hozzáférési jogai  

 

A kedvezményezett köteles – jogdíjmentes alapon – hozzáférést biztosítani az eredményeihez 

az uniós intézmények, szervek, hivatalok vagy ügynökségek számára az uniós szakpolitikák 

vagy programok kidolgozása, végrehajtása vagy nyomon követése céljából.  

 

Ez a hozzáférés kereskedelmi célokat és a piaci versenyben való részvétel céljait nem 

szolgálhatja. 

 

Ez nem befolyásolja a kedvezményezettől kapott anyagok, dokumentumok és információk 

kommunikációs és reklámcélú felhasználásának (lásd a 38.2. cikket) jogát. 

 

31.2. A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 

Ha a kedvezményezett megszegi az e cikkben előírt bármely kötelezettségét, a támogatás 

csökkenthető (lásd a 43. cikket).] 

 

[2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: Nem alkalmazandó.] 

 

 

4. SZAKASZ: EGYÉB JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 

 

32. CIKK: A KUTATÓK FELVÉTELE ÉS MUNKAFELTÉTELEI 

 

Nem alkalmazandó. 

 

33. CIKK: A NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG 

 

Nem alkalmazandó. 

 

34. CIKK: ETIKA ÉS A TUDOMÁNYOS KUTATÁS FEDDHETETLENSÉGE  

 

34.1. Az etikai és a tudományos kutatás feddhetetlenségére vonatkozó elvek 

betartásának kötelezettsége 

 

A cselekvés végrehajtása során a kedvezményezett kötelesek betartani a következőket: 

 

a) etikai elvek (köztük a tudományos kutatás feddhetetlenségét biztosítani hivatott 

legmagasabb szintű normák);  
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és  

 

b)  az alkalmazandó nemzetközi, uniós és nemzeti jogszabályok.  

 

Nem részesülnek támogatásban az EU területén kívül folytatott tevékenységek, amennyiben 

azok valamennyi tagállamban tiltottak, valamint az olyan tevékenységek sem, amelyek 

emberi embriók megsemmisítésével járnak (például őssejtek kinyerése céljából).   

 

A kedvezményezett köteles biztosítani, hogy a cselekvés körébe tartozó valamennyi 

tevékenység kizárólag a polgári felhasználásokra összpontosítson. 

 

A kedvezményezett köteles biztosítani, hogy a cselekvés körébe tartozó tevékenységek: 

 

a) nem az ember reprodukciós célú klónozására irányulnak; 

 

b) nem az emberek génállományának olyan módosítására irányulnak, amelynek 

eredményeképpen ezek a változtatások örökölhetővé válhatnak (kivételt képeznek az 

ivarmirigyek rák elleni kezeléséhez kapcsolódó kutatások, amelyek finanszírozhatók); 

és 

 

c) nem emberi embrióknak kizárólag kutatási célból vagy őssejtekhez jutás céljából 

történő létrehozására irányulnak, ideértve a szomatikus sejtek maganyagának átvitelén 

alapuló eljárást is. 

 

Emellett a kedvezményezettnek tiszteletben kell tartania a tudományos kutatás 

feddhetetlenségének alapelvét, amelyet például a kutatási integritásról szóló európai 

magatartási kódex11 is tartalmaz. 
 

Ez a következő alapelveknek való megfelelést foglalja magában: 

 

- megbízhatóság a kutatás minőségének biztosítását illetően, ami tükröződik a 

tervezésben, a módszertanban, az elemzésben és a források felhasználásában, 

 

- becsületesség a kutatások átlátható, tisztességes és elfogulatlan módon történő 

kidolgozása, végrehajtása, bírálata, jelentése és kommunikálása terén, 

 

- tisztelet a kollégák, a kutatás résztvevői, a társadalom, az ökoszisztémák, a kulturális 

örökség és a környezet iránt, 

 

- elszámoltathatóság az ötlettől a publikációig tartó kutatás, annak irányítása és 

szervezése, a képzés, a felügyelet és a mentorálás, valamint a kutatás tágabb hatásait 

illetően, 

 

és azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek biztosítania kell, hogy a kutatási feladatokat végző 

személyek kövessék a bevált kutatási gyakorlatokat, és tartózkodjanak a kutatási integritás 

megsértésének az említett kódexben leírt eseteitől.  

                                                 
11  A kutatási integritásról szóló európai magatartási kódex, ALLEA (All European Academies) 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf.  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf


[szám]. sz. támogatási megállapodás – [rövidítés] – [a felhívás azonosítója] 

 

Horizont 2020 – Támogatásimegállapodás-minták – EKT – Kis értékű támogatások – Egyetlen 

kedvezményezett – 5.0. verzió – 2017. október 18. 

36 

 

Ez nincs kihatással az e megállapodás szerinti egyéb kötelezettségekre, sem az alkalmazandó 

nemzetközi, uniós vagy nemzeti jog szerinti kötelezettségekre, amelyeket továbbra is 

teljesíteni kell. 

 

 

34.2. Etikai kérdéseket felvető tevékenységek 

 

Az etikai kérdéseket felvető tevékenységeknek meg kell felelniük az 1. mellékletben 

benyújtandó anyagként előírt „etikai követelményeknek”.  

 

Az etikai kérdéseket felvető tevékenységek megkezdése előtt a kedvezményezettnek be kell 

szereznie a következőket: 

 

a) a nemzeti jogban előírt etikai bizottsági vélemény; valamint 

 

b) a nemzeti és/vagy az európai jogban előírt, az etikai kérdéseket felvető 

tevékenységekre vonatkozó bejelentés vagy engedély, 

 

amely szükséges a cselekvés szóban forgó feladatainak végrehajtásához.  

 

A dokumentumokat meg kell őrizni, és kérésre a kedvezményezettnek be kell nyújtania 

azokat az Ügynökséghez (lásd az 52. cikket). Ha a dokumentumok nem angol nyelvűek, egy 

angol nyelvű összefoglalóval együtt kell benyújtani őket, amelyből kitűnik, hogy a 

dokumentum lefedi a cselekvés szóban forgó feladatait, és amely tartalmazza az érintett 

bizottság vagy hatóság következtetéseit is (amennyiben azok rendelkezésre állnak).  

 

34.3. Emberi embriókat vagy emberi embrionális őssejteket érintő tevékenységek  
 

Emberi embriókon vagy emberi embrionális őssejteken végzett kutatást tartalmazó 

tevékenységek a 34.1. cikkben foglalt szabályokon túl csak akkor végezhetők, ha: 

 

- szerepelnek az 1. mellékletben, vagy  

 

- a kedvezményezett megszerezte az Ügynökség kifejezett írásbeli jóváhagyását (lásd 

az 52. cikket). 

 

34.4. A fenti rendelkezések megszegésének következményei  

 

Ha a kedvezményezett megszegi az e cikkben előírt bármely kötelezettségét, a támogatás 

csökkenthető (lásd a 43. cikket), a megállapodás pedig megszüntethető (lásd az 50. cikket).  

 

A kötelezettségek ilyen megszegése esetén alkalmazható bármely más, a 6. fejezetben leírt 

intézkedés is.  

 

35. CIKK: ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG  

 

[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: 35.1. Az összeférhetetlenség elkerülésének 

kötelezettsége 
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A kedvezményezett köteles minden intézkedést meghozni annak érdekében, hogy megelőzze az 

olyan helyzeteket, amelyekben a cselekvés pártatlan és objektív végrehajtása veszélybe 

kerülne gazdasági érdekekhez, politikai vagy nemzeti beállítottsághoz, családi vagy érzelmi 

kötelékekhez vagy bármilyen más közös érdekhez kapcsolódó ok miatt 

(„összeférhetetlenség”). 

 

Köteles késedelem nélkül hivatalosan értesíteni az Ügynökséget minden olyan helyzetről, 

amely összeférhetetlenségnek minősül vagy ahhoz vezethet, és köteles haladéktalanul 

megtenni minden szükséges lépést a helyzet orvoslása érdekében.  

 

Az Ügynökség ellenőrizheti, hogy a meghozott intézkedések megfelelőek-e, és előírhatja, hogy 

egy meghatározott határidőig további intézkedéseket kell hozni. 

 

35.2. A fenti rendelkezések megszegésének következményei  

 

Ha a kedvezményezett megszegi az e cikkben előírt bármely kötelezettségét, a támogatás 

csökkenthető (lásd a 43. cikket), a megállapodás pedig megszüntethető (lásd az 50. cikket). 

 

A kötelezettségek ilyen megszegése esetén alkalmazható bármely más, a 6. fejezetben leírt 

intézkedés is.] 

 

[2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: Nem alkalmazandó.] 

 

36. CIKK: TITOKTARTÁS 

 

36.1. Általános titoktartási kötelezettség 

 

A felek kötelesek bizalmasan kezelni mindazokat az adatokat, dokumentumokat vagy más 

anyagokat (azok formájától függetlenül), amelyeket a közlésükkor bizalmasnak minősítenek 

(„bizalmas információk”). 

 

A bizalmas információk felhasználhatók e megállapodás végrehajtásához.  

 

A titoktartási kötelezettségek megszűnnek, ha: 

 

a) az információt felfedő fél hozzájárul a másik fél titoktartási kötelezettség alóli 

mentesítéséhez; 

 

b) az információ címzettje már ismerte az adott információt, vagy azt titoktartási 

kötelezettség nélkül egy olyan harmadik fél közli vele, amelyre nem vonatkozott 

titoktartási kötelezettség; 

 

c) az információ címzettje igazolja, hogy az információt bizalmas információk 

felhasználása nélkül hozták létre; 

 

d) az információ a titoktartási kötelezettségek megszegése nélkül általánosan és 

nyilvánosan elérhetővé válik; vagy 
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e) az információ felfedését uniós vagy nemzeti jogszabály írja elő.  

 

36.2. A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 

Ha a kedvezményezett megszegi az e cikkben előírt bármely kötelezettségét, a támogatás 

csökkenthető (lásd a 43. cikket).  

 

A kötelezettségek ilyen megszegése esetén alkalmazható bármely más, a 6. fejezetben leírt 

intézkedés is. 

 

37. CIKK: A BIZTONSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK 

 

Nem alkalmazandó. 

 

38. CIKK: A CSELEKVÉS PROMÓCIÓJA – AZ EU-FINANSZÍROZÁS 

LÁTHATÓSÁGA 

 

38.1.  A cselekvés és az eredményei promóciójának kötelezettsége – Tájékoztatás az 

EU-finanszírozásról – Az EU jelképének használatára vonatkozó kötelezettség és 

jog – Az Ügynökség és a Bizottság felelősségét kizáró nyilatkozat – Az anyagok, 

dokumentumok és információk Ügynökség, illetve Bizottság általi 

felhasználásának joga 

 

A kedvezményezett köteles népszerűsíteni a cselekvést és annak eredményeit.  

 

Ha az Ügynökség másként nem kéri vagy másba bele nem egyezik, és ha nem lehetetlen, a 

cselekvéshez kapcsolódó valamennyi kommunikációs tevékenység során (ideértve az 

elektronikus formában, a közösségi médián keresztül stb. megvalósuló tevékenységeket is) és 

a támogatásból finanszírozott valamennyi infrastruktúra, berendezés és jelentősebb eredmény 

esetében: 

 

a) fel kell tüntetni az EU jelképét és az EKT logóját; valamint 

 

b) fel kell tüntetni a következő szöveget: 

 
Kommunikációs tevékenységek esetében: „Ez a projekt az Európai Unió »Horizont 2020« 

kutatási és innovációs programja keretében az Európai Kutatási Tanács (EKT) által nyújtott 

finanszírozásban részesült (a támogatási megállapodás száma: [szám]).” 

 

Infrastruktúra, berendezések és jelentősebb eredmények esetében: „Ez a(z) 

[infrastruktúra][berendezés][az eredmény típusa] egy olyan projekt részét képezi, amely az 

Európai Unió »Horizont 2020« kutatási és innovációs programja keretében az Európai Kutatási 

Tanács (EKT) által nyújtott finanszírozásban részesült (a támogatási megállapodás száma: 

[szám]).” 

 

A cselekvéshez kapcsolódó valamennyi kommunikációs tevékenység során jelezni kell, hogy 

az csak a szerző véleményét tükrözi, és az Ügynökség és a Bizottság nem felelős a 

tevékenység során megjelenített információk bármilyen módon történő felhasználásáért. 
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Az Ügynökség és a Bizottság a saját kommunikációs és reklámozási tevékenységei céljára 

felhasználhatja azokat a cselekvéssel kapcsolatos információkat, valamint dokumentumokat – 

elsősorban a közzététel céljára szánt összefoglalókat és a nyilvános benyújtandó anyagokat – 

és más típusú anyagokat, például képeket vagy audiovizuális anyagokat, amelyeket a 

kedvezményezettől kap (többek között elektronikus formában). 

 

A kedvezményezettől származó anyagok, dokumentumok és információk felhasználásához 

való jog a következőket foglalja magában: 

 

a) saját célú felhasználás (különösen a hozzáférhetővé tétel az Ügynökségnél, a 

Bizottságnál vagy bármely más uniós intézménynél, szervnél, hivatalnál vagy 

ügynökségnél, illetve uniós tagállam intézményénél dolgozó személyek számára, 

valamint a részben vagy egészben történő, korlátlan számú másolás vagy 

többszörözés); 

 

b) nyilvános terjesztés (különösen a következők: közzététel nyomtatott formában és 

elektronikus vagy digitális formában, közzététel az interneten letölthető vagy nem 

letölthető fájl formájában, sugárzás bármilyen csatornán, nyilvános kiállítás vagy 

bemutatás, közzététel sajtószolgálat útján, illetve szerepeltetés széles körben elérhető 

adatbázisokban vagy mutatókban); 

 

c) szerkesztés vagy átdolgozás kommunikációs és reklámtevékenységek céljára, 

ideértve különösen a lerövidítést, az összefoglalást, más elemek (például metaadatok, 

jelmagyarázatok, egyéb grafikus, vizuális, audio- vagy szövegelemek) beillesztését, 

egyes részek (például audio- vagy videofájlok) kivételét, a részekre bontást és a 

gyűjteményes műben való felhasználást;   

 

d) lefordítás;  

 

e) hozzáférés biztosítása egyéni kérésre az 1049/2001/EK rendelet alapján, a 

többszörözés és a hasznosítás joga nélkül; 

 

f) tárolás papír formájában vagy elektronikus vagy más formában; 

 

g) archiválás a vonatkozó iratkezelési szabályoknak megfelelően; valamint 

 

h) harmadik felek felhatalmazásának joga a jogosult nevében való eljárásra, valamint a 

b), a c), a d) és az f) pontban foglalt hasznosítási módok harmadik felek részére 

történő engedélyezésének joga, ha a felhatalmazás vagy engedélyezés az Ügynökség 

vagy a Bizottság kommunikációs vagy reklámozási tevékenységeihez szükséges. 

 

38.2. A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 

Ha a kedvezményezett megszegi az e cikkben előírt bármely kötelezettségét, a támogatás 

csökkenthető (lásd a 43. cikket).  

 

A kötelezettségek ilyen megszegése esetén alkalmazható bármely más, a 6. fejezetben leírt 

intézkedés is. 
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39. CIKK: SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA  

 

[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: 39.1. Személyes adatok feldolgozása az 

Ügynökség és a Bizottság által  

 

Az e megállapodás körébe tartozó személyes adatok feldolgozását az Ügynökség vagy a 

Bizottság a 45/2001/EK rendelet12, valamint az Ügynökség vagy a Bizottság adatvédelmi 

tisztviselőjéhez (nyilvánosan elérhető az adatvédelmi tisztviselők jegyzékében) benyújtott 

„feldolgozási műveletekről történő értesítések” alapján végzi.  

 

Az ilyen adatokat az Ügynökség vagy a Bizottság „adatkezelője” dolgozza fel e 

megállapodás végrehajtása, gondozása és nyomon követése, valamint az EU vagy az 

Euratom pénzügyi érdekeinek védelme céljából (ideértve az ellenőrzéseket, felülvizsgálatokat, 

auditokat és vizsgálatokat is, lásd a 22. cikket).  

 

Azok a személyek, akiknek a személyes adatait feldolgozzák, jogosultak hozzáférni a saját 

személyes adataikhoz és kijavítani azokat. Ennek érdekében a személyes adataik 

feldolgozásával kapcsolatos kérelmeiket az adatkezelőnek kell megküldeniük, az Ügynökség 

és a Bizottság weboldalain közzétett adatvédelmi nyilatkozat(ok)ban megjelölt 

kapcsolattartási pont útján. 

 

Ezeknek a személyeknek joguk van ahhoz is, hogy bármikor az európai adatvédelmi biztoshoz 

forduljanak.  

 

39.2. Személyes adatok feldolgozása a kedvezményezett által  

 

Az e megállapodás körébe tartozó személyes adatok feldolgozása során a kedvezményezett 

köteles betartani az alkalmazandó uniós és nemzeti adatvédelmi szabályokat (ideértve az 

engedélyekre és az értesítési kötelezettségekre vonatkozó szabályokat is). 

 

A kedvezményezett csak olyan adatokhoz biztosíthat hozzáférést a személyzete számára, 

amelyek feltétlenül szükségesek a megállapodás végrehajtásához, gondozásához és nyomon 

követéséhez.  

 

A kedvezményezett köteles tájékoztatni a személyzetének azon tagjait, akiknek személyes 

adatait az Ügynökség vagy a Bizottság összegyűjti és feldolgozza. Ennek érdekében 

gondoskodnia kell arról, hogy az adataiknak az Ügynökség vagy a Bizottság részére történő 

továbbítását megelőzően a személyzet e tagjai megkapják az adatvédelmi nyilatkozato(ka)t 

(lásd fent).  

 

39.3. A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 

Ha a kedvezményezett megszegi a 39.2. cikkben előírt valamely kötelezettségét, az Ügynökség 

alkalmazhatja bármely, a 6. fejezetben leírt intézkedést.] 

 

                                                 
12  Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok 

közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint 

az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).  
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[2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: Nem alkalmazandó.] 

 

40. CIKK: AZ ÜGYNÖKSÉGGEL SZEMBENI KIFIZETÉSI IGÉNYEK 

ENGEDMÉNYEZÉSE  

 

A kedvezményezett nem engedményezheti az Ügynökséggel szembeni kifizetési igényeit 

harmadik félre, kivéve, ha ezt az Ügynökség indokolt, írásbeli kérelemre jóváhagyja.  

 

Ha az Ügynökség nem fogadta el az engedményezést, vagy ha annak feltételeit nem tartják 

be, az engedményezés az Ügynökségre nézve nincs joghatással. 

 

Az engedményezés semmilyen körülmények között nem mentesíti a kedvezményezettet az 

Ügynökség felé fennálló kötelezettségei alól. 

 

 

5. FEJEZET: A KEDVEZMÉNYEZETT FELADATAI ÉS FELELŐSSÉGE – A 

KIEGÉSZÍTŐ KEDVEZMÉNYEZETTEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLAT – A 

KÖZÖS CSELEKVÉSBEN RÉSZT VEVŐ PARTNEREKKEL FENNÁLLÓ 

KAPCSOLAT 

 

41. CIKK: A KEDVEZMÉNYEZETT FELADATAI ÉS FELELŐSSÉGE – A 

KIEGÉSZÍTŐ KEDVEZMÉNYEZETTEKKEL FENNÁLLÓ 

KAPCSOLAT – A KÖZÖS CSELEKVÉSBEN RÉSZT VEVŐ 

PARTNEREKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLAT 

 

41.1. Feladatok és felelősség az Ügynökség szempontjából    

 

A kedvezményezett teljes felelősséggel tartozik a cselekvés végrehajtásáért és e 

megállapodás betartásáért.  

 

A kedvezményezett saját maga köteles: 

 

a) figyelemmel kísérni a cselekvés helyes végrehajtását (lásd a 7. cikket); 

 

b) haladéktalanul tájékoztatni az Ügynökséget minden olyan eseményről vagy 

körülményről, amely jelentős mértékben befolyásolhatja vagy késleltetheti a cselekvés 

végrehajtását (lásd a 17. cikket); 

 

c) benyújtani a benyújtandó anyagokat és a jelentést az Ügynökséghez (lásd a 19. és a 20. 

cikket);  

 

d)  megfelelő időben benyújtani az Ügynökséghez a kért dokumentumokat vagy 

információkat,  

 

és ezekkel a feladatokkal nem bízhat meg harmadik felet, illetve ezekre a feladatokra 

vonatkozóan nem köthet alvállalkozói szerződést harmadik féllel. 

 

41.2. A feladatok és a felelősség belső megoszlása 
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Nem alkalmazandó. 

 

41.3. A kedvezményezettek közötti belső viszonyok szabályozása – 

Konzorciummegállapodás 

 

Nem alkalmazandó. 

 

41.4. A kiegészítő kedvezményezettekkel fennálló kapcsolat – Együttműködési 

megállapodás  

 

Nem alkalmazandó. 

 

41.5. A közös cselekvésben részt vevő partnerekkel fennálló kapcsolat – Koordinációs 

megállapodás 

  

Nem alkalmazandó. 

 

6. FEJEZET:  KÖLTSÉGEK ELUTASÍTÁSA – A TÁMOGATÁS 

CSÖKKENTÉSE – VISSZAFIZETTETÉS – SZANKCIÓK – KÁROK – 

FELFÜGGESZTÉS – MEGSZÜNTETÉS – VIS MAIOR  

 

1. SZAKASZ: KÖLTSÉGEK ELUTASÍTÁSA – A TÁMOGATÁS CSÖKKENTÉSE – 

VISSZAFIZETTETÉS – SZANKCIÓK 

 

42. CIKK: A NEM TÁMOGATHATÓ KÖLTSÉGEK ELUTASÍTÁSA   

 

42.1. Feltételek  

 

Az Ügynökség – az egyenleg kifizetésekor vagy azt követően, különösen ellenőrzések, 

felülvizsgálatok, auditok és vizsgálatok (lásd a 22. cikket) nyomán – elutasítja a nem 

támogatható költségeket (azaz abban az esetben, ha az 1. mellékletben leírt cselekvést nem 

megfelelően hajtják végre, lásd a 6. cikket). 

 

Az elutasítás alapulhat a megállapítások más támogatásokról e támogatásra történő 

kiterjesztésén is (lásd a 22.5.2. cikket).  

 

42.2. Az elutasítandó nem támogatható költségek – Számítás – Eljárás 

 

A nem támogatható költségek a végre nem hajtott feladatokkal vagy a cselekvés végre nem 

hajtott részeivel arányos mértékben kerülnek elutasításra. 

 

Ha a költségek elutasítását nem kíséri visszafizettetés (lásd a 44. cikket), az Ügynökség 

hivatalosan értesíti a kedvezményezettet a költségek elutasításáról, az érintett összegekről és 

az elutasítás okairól (adott esetben a kifizetendő összegre vonatkozó értesítéssel együtt, lásd a 

21.5. cikket). A kedvezményezett – az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül – 

hivatalosan közölheti az Ügynökséggel egyet nem értését és annak indokait.  

 

Ha a költségek elutasítását visszafizettetés kíséri, az Ügynökség a 44. cikkben meghatározott, 

„előzetes tájékoztató levéllel” induló kontradiktórius eljárást követi. 
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42.3. Hatások 

 

Ha az Ügynökség az egyenleg kifizetésekor utasít el költségeket, az elutasított költségeket 

levonja a cselekvés kapcsán a pénzügyi kimutatásban (lásd a 20.4. cikket) elszámolt összes 

támogatható költségből. Ezután a 21.4. cikkben foglaltaknak megfelelően kiszámítja az 

egyenleg kifizetése keretében járó összeget.    

 

Ha az Ügynökség az egyenleg kifizetése után utasít el költségeket, az elutasított költségeket 

levonja a pénzügyi kimutatásban elszámolt összes támogatható költségből. Ezután az 5.4. 

cikkben foglaltaknak megfelelően kiszámítja a támogatás felülvizsgált végleges összegét.  

 

43. CIKK: A TÁMOGATÁS CSÖKKENTÉSE 

 

43.1. Feltételek 

 

Az Ügynökség – az egyenleg kifizetésekor vagy azt követően – csökkentheti a támogatás 

maximális összegét (lásd az 5.1. cikket), amennyiben: 

 

a) a kedvezményezett (vagy egy, a képviseletére vagy a nevében történő döntéshozatalra 

feljogosított természetes személy): 

 

i. súlyos hibát, szabálytalanságot vagy csalást követett el; vagy 

 

ii. e megállapodás végrehajtása során vagy az odaítélési eljárásban súlyos 

kötelezettségszegést követett el (ideértve valótlan információk benyújtását, az 

előírt információk közlésének elmulasztását és az etikai elvek megsértését is); 

vagy 

 

b) a kedvezményezett (vagy egy, a képviseletére vagy a nevében történő döntéshozatalra 

feljogosított természetes személy) más, az EU vagy az Euratom által neki hasonló 

feltételekkel nyújtott támogatással összefüggésben olyan rendszerjellegű vagy 

többször visszatérő hibát, szabálytalanságot, csalást vagy súlyos kötelezettségszegést 

követett el, amely érdemben kihat erre a támogatásra (megállapítások kiterjesztése 

más támogatásokról e támogatásra, lásd a 22.5.2. cikket). 

 

Az 1. mellékletben leírt cselekvés nem megfelelő végrehajtásának következménye nem a 

támogatás csökkentése, hanem a költségek elutasítása (lásd a 42. cikket). 

 

43.2. A csökkentés mértéke – Számítás – Eljárás 

 

A csökkentés mértéke a hiba, szabálytalanság, csalás vagy kötelezettségszegés súlyosságával 

arányos.  

 

A támogatás csökkentését megelőzően az Ügynökség hivatalosan „előzetes tájékoztató 

levelet” küld a kedvezményezettnek. A levélben:  

 

- tájékoztatja a címzettet a támogatás csökkentésére vonatkozó szándékáról, a 

csökkentés tervezett mértékéről és okairól, és 
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- felkéri, hogy az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül tegye meg 

észrevételeit.  

 

Ha az Ügynökséghez nem érkeznek észrevételek, vagy ha úgy dönt, hogy a beérkezett 

észrevételek ellenére is végrehajtja a csökkentést, hivatalosan közli a csökkentés 

megerősítését (adott esetben a kifizetendő összegről való értesítéssel együtt, lásd a 21. 

cikket). 

 

43.3. Hatások  

 

Ha az Ügynökség az egyenleg kifizetésekor csökkenti a támogatást, kiszámítja a 

cselekvéshez kapcsolódó támogatás csökkentett összegét, majd meghatározza az egyenleg 

kifizetése keretében járó összeget (lásd az 5.3.4. és a 21.4. cikket). 

 

Ha az Ügynökség az egyenleg kifizetését követően csökkenti a támogatást, kiszámítja a 

támogatás felülvizsgált végleges összegét (lásd az 5.4. cikket). Ha a támogatás felülvizsgált 

végleges összege alacsonyabb, mint a támogatás végleges összege, akkor az Ügynökség 

visszafizetteti a különbséget (lásd a 44. cikket).  

 

44. CIKK: A MEGALAPOZATLANUL KIFIZETETT ÖSSZEGEK 

VISSZAFIZETTETÉSE  

 

44.1. A visszafizetendő összeg – Számítás – Eljárás 

 

Az Ügynökség az egyenleg kifizetésekor vagy azt követően visszaköveteli a kifizetett, de e 

megállapodás alapján nem járó összegeket.  

 

44.1.1. Visszafizettetés a kedvezményezett részvételének megszüntetését követően 

 

Nem alkalmazandó. 

 

44.1.2. Visszafizettetés az egyenleg kifizetésekor 
 

Ha az egyenleg kifizetése visszafizettetési igény formáját ölti (lásd a 21.4. cikket), az 

Ügynökség hivatalosan „előzetes tájékoztató levelet” küld a kedvezményezettnek. A 

levélben:  

 

- tájékoztatja a címzettet a visszafizettetésre vonatkozó szándékáról, az egyenlegként 

visszafizetendő összegről és a visszafizettetés okairól,  

 

- konkretizálja, hogy a visszafizetendő összeget a garanciaalap céljára visszatartott 

összegből kívánja levonni, és 

 

- felkéri, hogy az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül tegye meg 

észrevételeit.  
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Ha nem kerülnek benyújtásra észrevételek, vagy az Ügynökség úgy dönt, hogy a beérkezett 

észrevételek ellenére is fenntartja a visszafizettetési igényt, megerősíti a visszafizettetést (és 

közli a kifizetendő összegeket, lásd a 21.5. cikket), valamint: 

 

- kifizeti a visszafizetendő összeg és a garanciaalap céljára visszatartott összeg 

különbözetét, ha a különbözet pozitív, vagy 

 

- hivatalosan terhelési értesítést küld a kedvezményezettnek a visszafizetendő összeg 

és a garanciaalap céljára visszatartott összeg különbözetére vonatkozóan, ha a 

különbözet negatív. Ebben az értesítésben meghatározza a fizetési feltételeket és a 

fizetési határidőt is.  

 

Ha a terhelési értesítésben megszabott határidőig nem történik meg a befizetés, az Ügynökség 

vagy a Bizottság a következő módon hajtja be az összeget:  

 

a) a kedvezményezett beleegyezése nélkül beszámítja azt az Ügynökségnek, a 

Bizottságnak vagy egy másik végrehajtó ügynökségnek a kedvezményezett felé 

fennálló (az EU vagy az Euratom költségvetését terhelő) tartozásába. 

 

Kivételes esetekben – az EU pénzügyi érdekeinek védelme érdekében – az 

Ügynökség vagy a Bizottság a terhelési értesítésben megszabott fizetési határidő előtt 

is végrehajthatja a beszámítást; 

 

b) igénybe veszi a garanciaalapot. Az Ügynökség vagy a Bizottság hivatalosan 

megküldi a kedvezményezettnek a terhelési értesítést a garanciaalap nevében, és a 

következő módon fizetteti vissza az összeget: 

 

i. nem alkalmazandó; 

 

ii. jogi lépéseket tesz (lásd az 57. cikket), vagy az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés (EUMSZ) 299. cikkének és a 966/2012/EU, Euratom 

költségvetési rendelet 79. cikke (2) bekezdésének megfelelően végrehajtható 

határozatot hoz. 

 

Ha a terhelési értesítésben szereplő határidőig nem történik meg a befizetés, a visszafizetendő 

összeg (lásd fent) a terhelési értesítésben szereplő fizetési határidőt követő naptól addig az 

időpontig, amikor az Ügynökséghez vagy a Bizottsághoz beérkezik a teljes összeg (ezt a 

napot is beleszámítva), a 21.11. cikkben meghatározott mértékű késedelmi kamattal 

növekszik. 

 

A részleges befizetéseket elsősorban a költségekre, díjakra és a késedelmi kamatra fordítják, 

és csak azután a tőke törlesztésére. 

 

A visszafizettetési eljárás során felmerült banki költségek a kedvezményezettet terhelik, 

kivéve, ha alkalmazni kell a 2007/64/EK irányelvet.13 

                                                 
13 Az Európai Parlament és a Tanács 2007/64/EK irányelve (2007. november 13.) a belső piaci pénzforgalmi 

szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 

97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 319., 2007.12.5., 1. o.). 
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44.1.3. Visszafizettetés az egyenleg kifizetését követően  

 

Ha a támogatás felülvizsgált végleges összege (lásd az 5.4. cikket) alacsonyabb, mint a 

támogatás végleges összege, akkor a kedvezményezett köteles visszafizetni a különbözetet az 

Ügynökségnek. 

 

Az Ügynökség hivatalosan előzetes tájékoztató levelet küld a kedvezményezettnek. A 

levélben: 

 

- tájékoztatja a címzettet a visszafizettetésre vonatkozó szándékáról, a visszafizetendő 

összegről és a visszafizettetés okairól, és 

 

- felkéri, hogy az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül tegye meg 

észrevételeit.  

 

Ha nem kerülnek benyújtásra észrevételek, vagy az Ügynökség úgy dönt, hogy a beérkezett 

észrevételek ellenére is fenntartja a visszafizettetési igényt, megerősíti a visszafizetendő 

összeget és hivatalosan terhelési értesítést küld a kedvezményezettnek. Ebben az 

értesítésben meghatározza a fizetési feltételeket és a fizetési határidőt is.  

 

Ha a terhelési értesítésben megszabott határidőig nem történik meg a befizetés, az Ügynökség 

vagy a Bizottság a következő módon hajtja be az összeget:  

 

a) a kedvezményezett beleegyezése nélkül beszámítja azt az Ügynökségnek, a 

Bizottságnak vagy egy másik végrehajtó ügynökségnek a kedvezményezett felé 

fennálló (az EU vagy az Euratom költségvetését terhelő) tartozásába. 

 

Kivételes esetekben – az EU pénzügyi érdekeinek védelme érdekében – az 

Ügynökség vagy a Bizottság a terhelési értesítésben megszabott fizetési határidő előtt 

is végrehajthatja a beszámítást; 

 

b) igénybe veszi a garanciaalapot. Az Ügynökség vagy a Bizottság hivatalosan 

megküldi a kedvezményezettnek a terhelési értesítést a garanciaalap nevében, és a 

következő módon fizetteti vissza az összeget: 

 

i.  nem alkalmazandó; 

 

ii.  jogi lépéseket tesz (lásd az 57. cikket), vagy az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés (EUMSZ) 299. cikkének és a 966/2012/EU, Euratom 

költségvetési rendelet 79. cikke (2) bekezdésének megfelelően végrehajtható 

határozatot hoz. 

 

Ha a terhelési értesítésben szereplő határidőig nem történik meg a befizetés, a visszafizetendő 

összeg (lásd fent) a terhelési értesítésben szereplő fizetési határidőt követő naptól addig az 

időpontig, amikor az Ügynökséghez vagy a Bizottsághoz beérkezik a teljes összeg (ezt a 

napot is beleszámítva), a 21.11. cikkben meghatározott mértékű késedelmi kamattal 

növekszik. 
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A részleges befizetéseket elsősorban a költségekre, díjakra és a késedelmi kamatra fordítják, 

és csak azután a tőke törlesztésére. 

 

A visszafizettetési eljárás során felmerült banki költségek a kedvezményezettet terhelik, 

kivéve, ha alkalmazni kell a 2007/64/EK irányelvet. 

 

45. CIKK: KÖZIGAZGATÁSI SZANKCIÓK 

 

A szerződésen alapuló intézkedések mellett az Ügynökség vagy a Bizottság elfogadhat a 

966/2012/EU, Euratom költségvetési rendelet 106. cikke és 131. cikkének (4) bekezdése 

szerinti közigazgatási szankciókat is (azaz: kizárás jövőbeli közbeszerzési szerződésekből, 

támogatásokból, pénzdíjakból és szakértői szerződésekből, és/vagy pénzügyi szankciók 

alkalmazása). 

 

 

2. SZAKASZ: KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG 

 

46. CIKK: KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG  

 

46.1. Az Ügynökség felelőssége 

 

Az Ügynökség nem vonható felelősségre a kedvezményezettnek (vagy harmadik feleknek) e 

megállapodás végrehajtása következtében okozott károkért, ideértve a súlyos gondatlanság 

esetét is. 

 

Az Ügynökség nem vonható felelősségre a kedvezményezett vagy a cselekvésben részt vevő 

harmadik felek által e megállapodás végrehajtása következtében okozott károkért.  

   

46.2. A kedvezményezett felelőssége 

 

A kedvezményezett – vis maior esetét kivéve (lásd az 51. cikket) – köteles megtéríteni az 

Ügynökségnek minden olyan kárt, amelyet az Ügynökség a cselekvés végrehajtásának 

eredményeképpen vagy azért szenved el, mert a cselekvés végrehajtása nem e 

megállapodással teljes összhangban történt.  

 

 

3. SZAKASZ: FELFÜGGESZTÉS ÉS MEGSZÜNTETÉS 

 

47. CIKK: A KIFIZETÉSI HATÁRIDŐ FELFÜGGESZTÉSE  

 

47.1. Feltételek 

 

Az Ügynökség bármikor felfüggesztheti a kifizetési határidőt (lásd a 21.2–21.4. cikket), ha 

egy kifizetési igény (lásd a 20. cikket) nem hagyható jóvá az alábbi okokból:  

 

a) nem felel meg e megállapodás rendelkezéseinek (lásd a 20. cikket);  

 

b) a szakmai vagy a pénzügyi jelentés nem került benyújtásra, hiányos vagy további 

információkra van szükség; vagy 
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c) kétségbe vonható a pénzügyi kimutatásban elszámolt költségek támogathatósága, és 

további ellenőrzések, felülvizsgálatok, auditok és vizsgálatok szükségesek. 

 

47.2. Eljárás 

 

Az Ügynökség hivatalosan értesíti a kedvezményezettet a felfüggesztésről és annak okairól.  

 

A felfüggesztés kezdőnapja az a nap, amikor az Ügynökség megküldi az értesítést (lásd az 

52. cikket).  

 

Ha már nem állnak fenn a kifizetési határidő felfüggesztésének feltételei, a felfüggesztés 

megszűnik, és megkezdődik a fennmaradó időszak. 

 

Ha a felfüggesztés időtartama meghaladja a két hónapot, a kedvezményezett megkérdezheti 

az Ügynökséget arról, hogy folytatódik-e a felfüggesztés.  

 

Ha a kifizetési határidő a szakmai vagy a pénzügyi jelentés (lásd a 20. cikket) nem megfelelő 

volta miatt került felfüggesztésre, és a felülvizsgált jelentést vagy kimutatást nem nyújtják be 

vagy benyújtották ugyan, de az is elutasításra került, az Ügynökség meg is szüntetheti a 

megállapodást (lásd az 50.3.1. cikk l) pontját). 

 

48. CIKK: A KIFIZETÉSEK FELFÜGGESZTÉSE  

 

48.1. Feltételek  

 

Az Ügynökség részben vagy egészben bármikor felfüggesztheti a kifizetéseket, ha: 

 

a) a kedvezményezett (vagy egy, a képviseletére vagy a nevében történő döntéshozatalra 

feljogosított természetes személy) ténylegesen vagy vélhetően: 

 

i. súlyos hibát, szabálytalanságot vagy csalást követett el; vagy  

 

ii. e megállapodás végrehajtása során vagy az odaítélési eljárásban súlyos 

kötelezettségszegést követett el (ideértve a cselekvés helytelen végrehajtását, 

valótlan információk benyújtását, az előírt információk közlésének 

elmulasztását és az etikai elvek megsértését is); vagy 

 

b) a kedvezményezett (vagy egy, a képviseletére vagy a nevében történő döntéshozatalra 

feljogosított természetes személy) más, az EU vagy az Euratom által neki hasonló 

feltételekkel nyújtott támogatással összefüggésben olyan rendszerjellegű vagy 

többször visszatérő hibát, szabálytalanságot, csalást vagy súlyos kötelezettségszegést 

követett el, amely érdemben kihat erre a támogatásra (megállapítások kiterjesztése 

más támogatásokról e támogatásra, lásd a 22.5.2. cikket).  

 

Ha a felfüggesztés az egyenleg kifizetésére vonatkozik, akkor – a felfüggesztés 

megszüntetését követően – az érintett összeg(ek) kifizetése vagy visszafizettetése tekintendő 

az egyenlegkifizetésnek, amely lezárja a cselekvést. 
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48.2. Eljárás 

 

A kifizetések felfüggesztése előtt az Ügynökség hivatalosan értesíti a kedvezményezettet, és:  

 

- tájékoztatja a kifizetések felfüggesztésére vonatkozó szándékáról és annak okairól, 

valamint  

 

- felkéri, hogy az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül tegye meg 

észrevételeit. 

 

Ha az Ügynökséghez nem érkeznek észrevételek, vagy ha úgy dönt, hogy a beérkezett 

észrevételek ellenére is folytatja az eljárást, hivatalosan közli a felfüggesztés megerősítését. 

Ellenkező esetben hivatalosan közli, hogy a felfüggesztési eljárás nem folytatódik.  

 

A felfüggesztés kezdőnapja az a nap, amikor az Ügynökség megküldi a megerősítésről szóló 

értesítést.  

 

Ha teljesülnek a kifizetések folytatásának feltételei, a felfüggesztés megszűnik. Az 

Ügynökség erről hivatalosan értesíti a kedvezményezettet. 

 

A kedvezményezett felfüggesztheti a cselekvés végrehajtását (lásd a 49.1. cikket) vagy 

megszüntetheti e megállapodást (lásd az 50.1. és az 50.2. cikket). 

 

49. CIKK: A CSELEKVÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE  

 

49.1. A cselekvés végrehajtásának a kedvezményezett általi felfüggesztése 

 

49.1.1.  Feltételek  

 

A kedvezményezett felfüggesztheti a cselekvésnek vagy egy részének a végrehajtását, ha 

rendkívüli körülmények – különösen vis maior (lásd az 51. cikket) – lehetetlenné teszik vagy 

túlzott mértékben megnehezítik a végrehajtást.  

 

49.1.2.  Eljárás 

 

A felfüggesztésről a kedvezményezett köteles haladéktalanul hivatalosan értesíteni az 

Ügynökséget (lásd az 52. cikket), közölve a következőket: 

 

- a felfüggesztés okai, és  

 

- a végrehajtás folytatásának várható időpontja. 

 

A felfüggesztés kezdőnapja az a nap, amikor az Ügynökség megkapja az említett értesítést. 

 

Amint a körülmények lehetővé teszik a végrehajtás folytatását, a kedvezményezett köteles 

azonnal hivatalosan értesíteni az Ügynökséget, és indítványozni e megállapodás módosítását 

a cselekvés folytatása időpontjának meghatározása, a cselekvés időtartamának 

meghosszabbítása és a cselekvésnek az új helyzethez való hozzáigazításához szükséges más 
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változtatások elvégzése érdekében (lásd az 55. cikket) – kivéve, ha a megállapodást 

megszüntették (lásd az 50. cikket). 

 

A felfüggesztés megszűnése időpontjának azt az időpontot kell tekinteni, amelyet a 

módosítás a cselekvés folytatásának időpontjaként meghatároz. Ez az időpont a módosítás 

hatálybalépésének időpontjánál korábbi időpont is lehet.  

 

A cselekvés végrehajtásának felfüggesztése idején felmerült költségek nem támogathatók 

(lásd a 6. cikket).  

 

49.2. A cselekvés végrehajtásának az Ügynökség általi felfüggesztése 

 

49.2.1.  Feltételek 

 

Az Ügynökség felfüggesztheti a cselekvésnek vagy egy részének a végrehajtását, ha: 

 

a) a kedvezményezett (vagy egy, a képviseletére vagy a nevében történő döntéshozatalra 

feljogosított természetes személy) ténylegesen vagy vélhetően: 

 

i. súlyos hibát, szabálytalanságot vagy csalást követett el; vagy  

 

ii. e megállapodás végrehajtása során vagy az odaítélési eljárásban súlyos 

kötelezettségszegést követett el (ideértve a cselekvés helytelen végrehajtását, 

valótlan információk benyújtását, az előírt információk közlésének 

elmulasztását és az etikai elvek megsértését is);  

 

b) a kedvezményezett (vagy egy, a képviseletére vagy a nevében történő döntéshozatalra 

feljogosított természetes személy) más, az EU vagy az Euratom által neki hasonló 

feltételekkel nyújtott támogatással összefüggésben olyan rendszerjellegű vagy 

többször visszatérő hibát, szabálytalanságot, csalást vagy súlyos kötelezettségszegést 

követett el, amely érdemben kihat erre a támogatásra (megállapítások kiterjesztése 

más támogatásokról e támogatásra, lásd a 22.5.2. cikket); vagy  

 

c) a cselekvés tudományos vagy műszaki szempontból vélhetően már nem releváns. 

 

49.2.2.  Eljárás 

 

A cselekvés végrehajtásának felfüggesztése előtt az Ügynökség hivatalosan értesíti a 

kedvezményezettet, és: 

 

- tájékoztatja a végrehajtás felfüggesztésére vonatkozó szándékáról és annak okairól, 

valamint  

 

- felkéri, hogy az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül tegye meg 

észrevételeit.  

 

Ha az Ügynökséghez nem érkeznek észrevételek, vagy ha úgy dönt, hogy a beérkezett 

észrevételek ellenére is folytatja az eljárást, hivatalosan közli a felfüggesztés megerősítését. 

Ellenkező esetben hivatalosan közli, hogy az eljárás nem folytatódik.  
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A felfüggesztés kezdőnapja öt nappal az utánra esik, hogy a kedvezményezett kézhez veszi a 

megerősítésről szóló értesítést (vagy az értesítésben megjelölt későbbi napra). 

 

A felfüggesztés megszűnésének feltétele, hogy teljesüljenek a feltételek a cselekvés 

végrehajtásának folytatásához.  

 

A kedvezményezett hivatalos értesítést kap a felfüggesztés megszűnéséről, e megállapodás 

pedig módosításra kerül a cselekvés folytatása időpontjának meghatározása, a cselekvés 

időtartamának meghosszabbítása és a cselekvésnek az új helyzethez való hozzáigazításához 

szükséges más változtatások elvégzése érdekében (lásd az 55. cikket) – kivéve, ha a 

megállapodást már megszüntették (lásd az 50. cikket). 

 

A felfüggesztés megszűnése időpontjának azt az időpontot kell tekinteni, amelyet a módosítás 

a cselekvés folytatásának időpontjaként meghatároz. Ez az időpont a módosítás 

hatálybalépésének időpontjánál korábbi időpont is lehet.  

 

A felfüggesztés idején felmerült költségek nem támogathatók (lásd a 6. cikket).   

 

A kedvezményezett nem követelhet kártérítést az Ügynökség általi felfüggesztés miatt (lásd a 

46. cikket). 

 

A cselekvés végrehajtásának felfüggesztése nem érinti az Ügynökség ahhoz való jogát, hogy 

megszüntesse e megállapodást (lásd az 50. cikket), csökkentse a támogatást vagy 

visszafizettesse a megalapozatlanul kifizetett összegeket (lásd a 43. és a 44. cikket). 

 

50. CIKK: E MEGÁLLAPODÁS MEGSZÜNTETÉSE  

 

50.1. E megállapodás kedvezményezett általi megszüntetése  

 

50.1.1.  Feltételek és eljárás 

 

A kedvezményezett megszüntetheti e megállapodást. 

 

A kedvezményezett köteles hivatalosan értesíteni a megszüntetésről az Ügynökséget (lásd az 

52. cikket), közölve a következőket: 

 

- a megszüntetés okai, és  

 

- a megszüntetés hatálybalépésének időpontja. Ennek az időpontnak az értesítés utánra 

kell esnie. 

 

Ha nincsenek megjelölve az okok, vagy ha az Ügynökség úgy ítéli meg, hogy az okok nem 

indokolják a megszüntetést, a megállapodás „szabálytalanul megszüntetettnek” minősül. 

 

A megszüntetés az értesítésben megjelölt napon lép hatályba. 

 

50.1.2.  Hatások 
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A kedvezményezett köteles a megszüntetés hatálybalépésétől számított 60 napon belül 

benyújtani a zárójelentést (lásd a 20. cikket). 

 

Ha nem érkezik meg a jelentés a határidőn belül (lásd fent), akkor az Ügynökség nem térít 

vissza költségeket. 

 

Az Ügynökség a benyújtott jelentés, a támogatható költségek és az e megállapodás szerinti 

egyéb kötelezettségek teljesítése alapján kiszámítja a támogatás végleges összegét (lásd az 

5.3. cikket) és az egyenleget (lásd a 21. cikket).  

 

A szabálytalan megszüntetés a támogatás csökkentését eredményezheti (lásd a 43. cikket). 

 

50.2. Egy vagy több kedvezményezett részvételének a kedvezményezettek általi 

megszüntetése  

 

Nem alkalmazandó. 

 

50.3. E megállapodás Ügynökség általi megszüntetése  

 

50.3.1.  Feltételek 

 

Az Ügynökség megszüntetheti e megállapodást, ha: 

 

a) nem alkalmazandó; 

 

b) a kedvezményezett [(vagy a hozzá tartozó kapcsolódó harmadik felek)] jogi, pénzügyi 

vagy szakmai helyzetében, szervezetében vagy tulajdonosi szerkezetében olyan 

változás következik be, amely valószínűleg jelentős mértékben befolyásolja vagy 

késlelteti a cselekvés végrehajtását vagy megkérdőjelezi a támogatást odaítélő 

határozatot; 

 

c) nem alkalmazandó;  

 

d) a cselekvés végrehajtását vis maior akadályozza (lásd az 51. cikket), vagy a 

kedvezményezett felfüggesztette azt (lásd a 49.1. cikket), és: 

 

i. a folytatás nem lehetséges; vagy 

 

ii.  e megállapodás szükséges módosításai megkérdőjeleznék a támogatást 

odaítélő határozatot vagy sértenék a pályázók közötti egyenlő bánásmód elvét; 

 

e) a kedvezményezettet fizetésképtelennek nyilvánítják, felszámolási eljárás vagy 

bírósági felügyelet alatt áll, egyezséget kötött hitelezőkkel, felfüggesztette gazdasági 

tevékenységét vagy a nemzeti jog rendelkezései szerinti hasonló eljárás hatálya alatt 

áll; 

 

f) a kedvezményezettet (vagy a képviseletére vagy a nevében történő döntéshozatalra 

feljogosított természetes személyt) bűnösnek találták szakmai kötelességszegésben, 

bármilyen módon is bizonyították azt; 
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g) a kedvezményezett nem tartja be az alkalmazandó, az adózásra és a szociális 

biztonságra vonatkozó nemzeti jogszabályokat;  

 

h) a cselekvés tudományos vagy műszaki szempontból már nem releváns; 

 

i) nem alkalmazandó; 

 

j) nem alkalmazandó; 

 

k) a kedvezményezett (vagy egy, a képviseletére vagy a nevében történő döntéshozatalra 

feljogosított természetes személy) csalást vagy korrupciós cselekményt követett el, 

bűnszervezetben vett részt, pénzmosást követett el vagy más jogellenes tevékenységet 

végzett; 

 

l) a kedvezményezett (vagy egy, a képviseletére vagy a nevében történő döntéshozatalra 

feljogosított természetes személy): 

 

i. súlyos hibát, szabálytalanságot vagy csalást követett el; vagy  

 

ii. e megállapodás végrehajtása során vagy az odaítélési eljárásban súlyos 

kötelezettségszegést követett el (ideértve a cselekvés helytelen végrehajtását, 

valótlan információk benyújtását, az előírt információk közlésének 

elmulasztását és az etikai elvek megsértését is); 

 

m)  a kedvezményezett (vagy a képviseletére vagy a nevében történő döntéshozatalra 

feljogosított természetes személy) más, az EU vagy az Euratom által neki hasonló 

feltételekkel nyújtott támogatással összefüggésben olyan rendszerjellegű vagy 

többször visszatérő hibát, szabálytalanságot, csalást vagy súlyos kötelezettségszegést 

követett el, amely érdemben kihat erre a támogatásra (megállapítások kiterjesztése 

más támogatásokról e támogatásra, lásd a 22.5.2. cikket); 

 

n) nem alkalmazandó. 

 

50.3.2.  Eljárás  

 

Mielőtt megszüntetné e megállapodást, az Ügynökség hivatalosan értesíti a 

kedvezményezettet, és:  

 

- tájékoztatja a megszüntetésre vonatkozó szándékáról és annak okairól, valamint 

 

- felkéri, hogy az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül tegye meg 

észrevételeit, és – a fenti l) pont ii. alpontja esetében – tájékoztassa az Ügynökséget az 

e megállapodás szerinti kötelezettségek betartását biztosító intézkedésekről.   

 

Ha az Ügynökséghez nem érkeznek észrevételek, vagy ha úgy dönt, hogy a beérkezett 

észrevételek ellenére is folytatja az eljárást, hivatalosan közli a kedvezményezettel a 

megszüntetés megerősítését és azt, hogy a megszüntetés mikor lép hatályba. Ellenkező 

esetben hivatalosan közli, hogy az eljárás nem folytatódik.  
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A megszüntetés hatálybalépésének időpontja: 

 

- a fenti b), e), g), h), j) pont és az l) pont ii. alpontja szerinti megszüntetés esetében: a 

megerősítésre vonatkozó közleményben megjelölt nap (lásd fent), 

 

- a fenti d), f), i), k) pont, az l) pont i. alpontja és az m) pont szerinti megszüntetés 

esetében: a megerősítésre vonatkozó közlemény kedvezményezett általi kézhezvételét 

követő nap. 

 

50.3.3. Hatások  

 

A kedvezményezett köteles a megszüntetés hatálybalépésétől számított 60 napon belül 

benyújtani a zárójelentést (lásd a 20. cikket). 

 

Ha nem érkezik meg a jelentés a határidőn belül (lásd fent), akkor az Ügynökség nem térít 

vissza költségeket. 

 

Az Ügynökség a benyújtott jelentés, a támogatható költségek és az e megállapodás szerinti 

egyéb kötelezettségek teljesítése alapján kiszámítja a támogatás végleges összegét (lásd az 

5.3. cikket) és az egyenleget (lásd a 21. cikket).  

 

Ez nem érinti az Ügynökség ahhoz való jogát, hogy csökkentse a támogatást (lásd a 43. 

cikket) vagy közigazgatási szankciókat szabjon ki (lásd a 45. cikket).  

 

A kedvezményezett nem követelhet kártérítést az Ügynökség általi megszüntetés miatt (lásd a 

46. cikket). 

 

 

4. SZAKASZ: VIS MAIOR 

 

51. CIKK: VIS MAIOR  

 

A „vis maior” olyan helyzetet vagy eseményt jelent, amely: 
 

- valamely felet meggátolja az e megállapodás szerinti kötelezettségeinek 

teljesítésében,  
 

- előre nem látható, rendkívüli helyzet, amelyet a felek nem befolyásolhatnak, 
 

- nem tulajdonítható a felek (vagy a cselekvésben érintett harmadik felek) hibájának 

vagy gondatlanságának, és 
 

- kellő gondossággal eljárva sem lett volna elkerülhető.  

 

Nem lehet vis maiorra hivatkozni a következők esetében: 
 

- szolgáltatás nem teljesítése, berendezések vagy anyagok hibái, illetve ezek 

késedelmes rendelkezésre bocsátása, kivéve, ha az közvetlenül egy vis maior 

eseményből eredt, 
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- munkaügyi viták vagy sztrájkok, 
 

- pénzügyi nehézségek. 

 

Minden vis maiort jelentő helyzetről késedelem nélkül hivatalosan értesíteni kell a másik 

felet, közölve a vis maior jellegét, várható időtartamát és előre látható hatásait. 

 

A felek kötelesek haladéktalanul megtenni minden szükséges lépést annak érdekében, hogy 

csökkentsék a vis maior miatt bekövetkező károkat, és minden tőlük telhetőt kötelesek 

megtenni a cselekvés végrehajtásának mielőbbi folytatása érdekében. 

 

Ha egy felet vis maior akadályoz meg az e megállapodás szerinti kötelezettségei 

teljesítésében, nem tekinthető úgy, hogy megszegte a kötelezettségeit.  

 

 

7. FEJEZET  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

52. CIKK: A FELEK KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓ 
 

52.1. A kommunikáció formája és módjai  

 

Az e megállapodás szerinti közleményeket (tájékoztatás, kérések, dokumentumok benyújtása, 

„hivatalos értesítések és közlemények” stb.): 

 

- írásba kell foglalni, és  

 

- el kell látni e megállapodás számával. 

 

Minden kommunikációt a résztvevői portál elektronikus információcsere-rendszere útján 

kell folytatni, az abban rendelkezésre bocsátott űrlapok és sablonok használatával.  

 

Amennyiben – az egyenleg kifizetése után – az Ügynökség azt észleli, hogy egy hivatalos 

értesítést vagy közleményt nem nyitottak meg, tértivevényes postai küldemény formájában 

második hivatalos értesítést vagy közleményt küld („papíralapú hivatalos értesítés vagy 

közlemény”). A határidők számítása a második értesítés időpontjától indul. 

 

Az elektronikus információcsere-rendszerben csak a résztvevői portál használatának 

szabályai alapján arra feljogosított személyek folytathatnak kommunikációt. A feljogosított 

személyek megnevezése céljából a kedvezményezettnek még e megállapodás aláírása előtt 

meg kell határoznia, ki a „jogalany kijelölt képviselője” (JKK). A JKK szerepét és feladatait 

az őt kijelölő okmány tartalmazza (lásd a résztvevői portál használatának szabályait).   

 

Ha az elektronikus információcsere-rendszer átmenetileg nem elérhető, a teendőkről az 

Ügynökség és a Bizottság a weboldalán ad tájékoztatást.   

 

52.2. A közlések időpontja  
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Az üzenetek a küldő fél általi elküldéskor (azaz az elektronikus információcsere-rendszer 

útján történő elküldésük időpontjában) minősülnek közöltnek. 

 

Az elektronikus információcsere-rendszer útján továbbított hivatalos értesítések és 

közlemények a címzett általi átvételkor (azaz a címzett általi átvételnek az időbélyegző által 

jelzett időpontjában) minősülnek közöltnek. Az a hivatalos értesítés vagy közlemény, amely 

az elküldéstől számított 10 napon belül nem kerül átvételre, átvettnek minősül.  

 

A papíralapú hivatalos értesítések vagy közlemények, amelyek tértivevényes postai 

küldeményként kerülnek továbbításra (csak az egyenleg kifizetését követően), az alábbi 

időpontban minősülnek közöltnek: 

 

- a kézbesítés postaszolgálat által rögzített időpontja, vagy 

 

- a postahivatalban történő átvétel határideje. 

 

Ha az elektronikus információcsere-rendszer átmenetileg nem elérhető, nem tekinthető úgy, 

hogy a küldő fél megszegte a valamely közlemény megadott határidőn belül történő 

elküldésére vonatkozó kötelezettségét. 

 

52.3. Kapcsolattartási címek 

 

Az elektronikus információcsere-rendszer eléréséhez a következő URL-t kell használni: 

 

[URL] 

 

Az Ügynökség előzetesen hivatalosan értesíti a kedvezményezettet ezen URL bármilyen 

változásáról. 

 

Az Ügynökségnek címzett papíralapú hivatalos értesítéseket vagy közleményeket (csak 

az egyenleg kifizetését követően) az Ügynökség honlapján megadott hivatalos levelezési 

címre kell küldeni. 

 

A kedvezményezettnek címzett papíralapú hivatalos értesítéseket vagy közleményeket (csak 

az egyenleg kifizetését követően) a résztvevői portálon lévő, a kedvezményezettek adatait 

tartalmazó „Beneficiary Register” elnevezésű nyilvántartásban szereplő hivatalos címre kell 

küldeni.  

 

53. CIKK: A MEGÁLLAPODÁS ÉRTELMEZÉSE  

 

53.1. A megállapodás feltételeinek elsőbbsége a mellékletekkel szemben 

 

„A megállapodás feltételei” részben foglalt rendelkezések elsőbbséget élveznek e 

megállapodás mellékleteivel szemben. 

 

A 2. melléklet elsőbbséget élvez az 1. melléklettel szemben. 

 

53.2. Kiváltságok és mentességek  
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[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – valamennyi nemzetközi szervezet esetében: E 

megállapodás egyik rendelkezése sem értelmezhető a kedvezményezett számára az annak 

alapító okmányai vagy a nemzetközi jog által biztosított kiváltságokról és mentességekről 

való lemondásként.] 

 

[2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: Nem alkalmazandó.] 

 

54. CIKK: IDŐTARTAMOK, IDŐPONTOK ÉS HATÁRIDŐK SZÁMÍTÁSA  

 

Az 1182/71/EGK, Euratom rendeletnek14 megfelelően a napokban, hónapokban vagy 

években megadott időtartamok számítása a kiváltó esemény megtörténtének pillanatától 

kezdődik.  

 

Az esemény megtörténtének napja nem számít bele az időtartamba. 

 

55. CIKK: A MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA  
 

55.1. Feltételek 

 

E megállapodás módosítható, amennyiben a módosítás nem igényli a megállapodás olyan 

megváltoztatását, amely megkérdőjelezné a támogatást odaítélő határozatot vagy sértené a 

pályázók közötti egyenlő bánásmód elvét.  

 

Bármelyik fél indítványozhat módosítást. 

 

55.2. Eljárás 

 

A módosítást indítványozó félnek egy, az elektronikus információcsere-rendszerben aláírt 

módosítási indítványt kell benyújtania (lásd az 52. cikket). 

 

A módosítási indítványnak tartalmaznia kell: 

 

- indoklást, 

 

- a megfelelő igazoló dokumentumokat, valamint 

 

Az Ügynökség további információkat is kérhet. 

 

Ha a módosítási indítvány címzettje egyetért az indítvánnyal, az értesítés (vagy az 

Ügynökség által kért további információk) átvételétől számított 45 napon belül alá kell írnia a 

módosítást az elektronikus információcsere-rendszerben. Ha nem ért egyet, ugyanezen 

határidőig hivatalosan közölnie kell az egyet nem értését. A határidő meghosszabbítható, ha 

ez szükséges az indítvány értékeléséhez. Ha nem érkezik értesítés a határidőn belül, úgy kell 

tekinteni, hogy az indítványt elutasították.  

 

A módosítás az indítványt átvevő fél általi aláírása napján lép hatályba.  

                                                 
14  A Tanács 1182/71/EGK, Euratom rendelete (1971. június 3.) az időtartamokra, időpontokra és határidőkre 

vonatkozó szabályok meghatározásáról (HL L 124., 1971.6.8., 1. o.). 
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A módosítás a felek megállapodása szerinti időponttól vagy – ilyen megállapodás hiányában 

– a hatálybalépése napjától alkalmazandó.  

 

56. CIKK: CSATLAKOZÁS A MEGÁLLAPODÁSHOZ 

 

Nem alkalmazandó. 

 

57. CIKK: ALKALMAZANDÓ JOG ÉS VITARENDEZÉS  
 

57.1. Alkalmazandó jog 

 

[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – általában: Erre a megállapodásra az alkalmazandó 

uniós jogszabályok irányadók, melyeket szükség esetén Belgium joga egészít ki.]  

 

[2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – olyan nemzetközi szervezetek esetében, amelyek 

nem fogadják el az alkalmazandó jog semmilyen kikötését: Nem alkalmazandó.] 

 

[3. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – olyan nemzetközi szervezetek esetében, amelyek 

elfogadják az alkalmazandó jog kikötését, de nem fogadják el a szabványos kikötést (uniós 

+ belga jog): E megállapodásra irányadó[k]: [az alkalmazandó uniós jogszabályok] [, 

melyeket szükség esetén] [[Belgium][[egy másik tagállam vagy EFTA-ország neve]] joga] [, 

valamint adott esetben][a nemzetközi szervezetek jogára irányadó általános elvek, illetve az 

általános nemzetközi jog szabályai][egészít[enek] ki].] 

 

57.2. Vitarendezés 

 

[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – általában: Az e megállapodás értelmezésével, 

alkalmazásával vagy érvényességével kapcsolatos, békés úton nem rendezhető vitákra nézve 

a Törvényszék – vagy másodfokon az Európai Unió Bírósága – rendelkezik kizárólagos 

joghatósággal. Az ilyen kereseteket az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 

272. cikke alapján kell benyújtani.] 

 

[2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – EU-n kívüli kedvezményezett esetében (kivéve, ha a 

kedvezményezett olyan társult országban15 rendelkezik székhellyel, amely esetében a 

„Horizont 2020” keretprogramhoz való társulásról szóló megállapodás kiköti az Európai 

Bíróság kizárólagos joghatóságát): Az e megállapodás értelmezésével, alkalmazásával vagy 

érvényességével kapcsolatos, békés úton nem rendezhető vitákra nézve az illetékes belga 

bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.] 

 

[3. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – nemzetközi szervezetként működő kedvezményezett 

vagy olyan, EU-finanszírozásban arra való jogosultság hiányában nem részesülő 

kedvezményezett (lásd a 9. cikket) esetében, amely a nemzeti joga szerint nem tartozhat a 

                                                 
15  A fogalom meghatározását lásd a részvételi szabályokat rögzítő 1290/2013/EU rendelet 2. cikke (1) 

bekezdésének 3. pontjában: „társult ország”: olyan harmadik ország, amely a „Horizont 2020” 

keretprogramot létrehozó 1291/2013/EU rendelet 7. cikkében meghatározottak szerint részes fele egy, az 

Unióval megkötött nemzetközi megállapodásnak. A 7. cikk azokat a feltételeket határozza meg, amelyek 

teljesülése esetén egy EU-n kívüli ország társulhat a „Horizont 2020” keretprogramhoz. 
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belga bíróságok joghatósága alá: Az e megállapodás értelmezésével, alkalmazásával vagy 

érvényességével kapcsolatos vitákat – ha azok békés úton nem rendezhetők – választott 

bíróság elé kell terjeszteni. A feleknek hivatalosan értesíteniük kell a másik felet arról a 

szándékukról, hogy választott bírósághoz kívánnak fordulni, és közölniük kell, ki a választott 

bíró. Az Állandó Döntőbíróság nemzetközi szervezetek és államok közötti jogviták választott 

bíróság útján történő rendezésére irányadó, nem kötelező szabályzata alkalmazandó, annak e 

megállapodás hatálybalépésének napján hatályos formájában. A valamely fél által benyújtott 

írásbeli kérelemre az Állandó Döntőbíróság főtitkára jár el kijelölő hatóságként. A 

választottbírósági eljárást Brüsszelben kell lefolytatni, az eljárás nyelve az angol. A 

választottbírósági ítélet valamennyi fél számára kötelező, és az ellen fellebbezésnek helye 

nincs.] 

 

Ha a vita tárgya közigazgatási szankció, beszámítás vagy az EUMSZ 299. cikke szerinti 

végrehajtható határozat (lásd a 44., a 45. és a 46. cikket), a kedvezményezettnek az EUMSZ 

263. cikke alapján kell benyújtania a keresetét a Törvényszékhez, illetve másodfokon az 

Európai Unió Bíróságához. A beszámítást és a végrehajtható határozatokat megtámadó 

kereseteket a Bizottság ellen (és nem az Ügynökség ellen) kell benyújtani. 

 

58. CIKK: A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYBALÉPÉSE  

 

Ez a megállapodás vagy az Ügynökség, vagy a kedvezményezett általi aláírásának napján lép 

hatályba, attól függően, hogy melyik van később.  

 

 

ALÁÍRÁSOK 

 

 

 

A kedvezményezett részéről: Az Ügynökség részéről: 

 

beosztás/utónév/családnév] [utónév/családnév] 

[elektronikus aláírás] [elektronikus aláírás] 

 

Készült [angol] nyelven, a következő  Készült [angol] nyelven, a következő 

időpontban:  időpontban: 

[elektronikus időbélyegző] [elektronikus időbélyegző] 



[szám]. sz. támogatási megállapodás – [rövidítés] – [a felhívás azonosítója] 
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i nyomtatási formátum: A4

Összköltség
Visszatérítési 

ráta (%)

Maximális EU-

hozzájárulás
2

A támogatás 

maximális 

összege
3

Költségforma
4

Kedvezményezett

Egyösszegű átalány

MINTA A 2. MELLÉKLETHEZ – „HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – TÁMOGATÁSIMEGÁLLAPODÁS-MINTA 

EGYETLEN KEDVEZMÉNYEZETT ESETÉRE – AZ EKT KIS ÉRTÉKŰ TÁMOGATÁSAI

A CSELEKVÉS BECSÜLT KÖLTSÉGVETÉSE

Becsült támogatható
1

 költségek (költségvetési 

kategóriánként)
EU-hozzájárulás

A. A cselekvés közvetlen és 

közvetett költségei

1
 A támogathatósági feltételeket lásd a 6. cikkben.

2
 Ez az EU-hozzájárulás elméleti  összege, amelyet a rendszer (az összes előirányzott költségnek a visszatérítési rátával való összeszorzásával) automatikusan számít ki. Ennek 

az elméleti  összegnek határt szab a „támogatás maximális összege” (amelyet a Bizottság/Ügynökség odaítélt a cselekvés részére) (lásd az 5.1. cikket).

3
 A „támogatás maximális összege” a Bizottság/Ügynökség által odaítélt maximális támogatási összeg. Általában megegyezik a kért támogatás összegével, de lehet annál 

alacsonyabb is.  
4

 A költségforma vonatkozásában lásd az 5. cikket.



[szám]. sz. támogatási megállapodás – [rövidítés] – [a felhívás azonosítója] 
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inyomtatási formátum: A4

Összköltség
Visszatérítési 

ráta (%)

Maximális EU-

hozzájárulás

Igényelt EU-

hozzájárulás

Költségforma
2

Kedvezményezett

MINTA A 4. MELLÉKLETHEZ – „HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – TÁMOGATÁSIMEGÁLLAPODÁS-MINTA 

EGYETLEN KEDVEZMÉNYEZETT ESETÉRE – AZ EKT KIS ÉRTÉKŰ TÁMOGATÁSAI

KEDVEZMÉNYEZETT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA A [jelentéstételi időszak] JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKRA: [név]

Támogatható
1

 költségek (költségvetési 

kategóriánként)
EU-hozzájárulás

A. A cselekvés közvetlen és 

közvetett költségei

1
 A támogathatósági feltételeket lásd a 6. cikkben. 

2
 A költségformák vonatkozásában lásd az 5. cikket.

Egyösszegű átalány

A kedvezményezett megerősíti, hogy:

– a fenti információk teljesek, megbízhatóak és valósak,

– az elszámolt költségek támogathatóak (lásd a 6. cikket),

– a költségeket megfelelő nyilvántartások és igazoló dokumentumok támasztják alá, amelyek kérésre, illetőleg ellenőrzések, felülvizsgálatok, auditok és vizsgálatok 

alkalmával (lásd a 17., a 18. és a 22. cikket) rendelkezésre fognak állni.


	A támogatás végleges összege függ attól, hogy a cselekvés végrehajtása során érvényesülnek-e e megállapodás feltételei.
	Ezt az összeget az Ügynökség az egyenleg kifizetésekor (lásd a 21. cikket), a következő lépésekben határozza meg:
	1. lépés: A visszatérítési ráta alkalmazása
	2. lépés: Csökkentés kötelezettségszegés miatt
	5.3.2. 2. lépés: Csökkentés súlyos hiba, szabálytalanság vagy csalás, illetve a kötelezettségek súlyos megszegése miatt – A támogatás csökkentett maximális összege – Számítás
	A támogatás összegének csökkentése esetén (lásd a 43. cikket) az Ügynökség úgy határozza meg a támogatás csökkentett maximális összegét, hogy a csökkentés összegét (amelyet a hiba, szabálytalanság, csalás vagy kötelezettségszegés súlyosságának arányáb...
	A támogatás végleges összege a következő két összeg kisebbike lesz:
	- az 1. lépésben meghatározott összeg,
	- a 2. lépésben meghatározott összeg.
	Ha az Ügynökség – az egyenleg kifizetését követően (és különösen ellenőrzések, felülvizsgálatok, auditok és vizsgálatok nyomán, lásd a 22. cikket) – elutasít költséget (lásd a 42. cikket) vagy csökkenti a támogatást (lásd a 43. cikket), megállapítja a...
	Ezt az összeget az Ügynökség a vonatkozó megállapítások alapján, a következőképpen határozza meg:
	- költségek elutasítása esetén úgy, hogy az Ügynökség által jóváhagyott felülvizsgált végleges költségekre alkalmazza a visszatérítési rátát,
	- a támogatás csökkentése esetén a hiba, szabálytalanság, csalás vagy kötelezettségszegés súlyossága arányában (lásd a 43.2. cikket).
	Egyidejű költségelutasítás és támogatáscsökkentés esetén a támogatás felülvizsgált végleges összege a fenti két összeg kisebbike lesz.
	A kedvezményezett az 1. mellékletben meghatározott időütemezés szerint és feltételek betartásával köteles benyújtani az ugyanott megjelölt „benyújtandó anyagokat”.
	A kedvezményezettnek be kell nyújtania az Ügynökségnek (lásd az 52. cikket) az e cikkben meghatározott zárójelentést. A zárójelentésnek a kifizetési igényt is tartalmaznia kell.
	A jelentéseket az elektronikus információcsere-rendszer útján rendelkezésre bocsátott űrlapok és sablonok felhasználásával kell összeállítani (lásd az 52. cikket).
	A cselekvés egyetlen jelentéstételi időszakból áll:
	– első jelentéstételi időszak: az 1. hónaptól [a][az] [X]. hónapig.
	A kedvezményezettnek a jelentéstételi időszak végét követően 60 napon belül be kell nyújtania az Ügynökségnek egy zárójelentést (lásd az 52. cikket), amelynek tartalmaznia kell az egyenleg kifizetésének igénylését is.
	A zárójelentésnek magában kell foglalnia:
	a) egy összefoglalót is magában foglaló „szakmai zárójelentést”, amely tartalmazza:
	i. az eredmények áttekintését;
	ii. a cselekvés végkövetkeztetéseit;
	b) egy „pénzügyi kimutatást” is magában foglaló „pénzügyi zárójelentést” (lásd a 4. mellékletet), amely tartalmazza az egyenleg kifizetésének igénylését is.
	Nem alkalmazandó.
	A pénzügyi kimutatást euróban kell elkészíteni.
	[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – általában: Az előzetes kifizetés célja, hogy a kedvezményezett rendelkezzen induló tőkével a cselekvés végrehajtásához.
	Az előzetes kifizetés az egyenleg kifizetéséig az EU tulajdona.
	Az előzetes kifizetés összege: [összeg számmal (összeg betűvel)] EUR.
	Hacsak nem alkalmazza a 48. cikket, az Ügynökség az előzetes kifizetést az e megállapodás hatálybalépésének napjától (lásd az 58. cikket) vagy a cselekvés kezdési időpontját (lásd a 3. cikket) megelőző tizedik naptól számított 30 napon belül fizeti ki...
	Az Ügynökség a támogatás maximális összegének (lásd az 5.1. cikket) 5%-ával megegyező összeget, azaz [összeg számmal (összeg betűvel)] EUR-t az előzetes kifizetésből visszatart, és átutal a „garanciaalapba”.]
	- ha az egyenleg pozitív, akkor a felszabadított összeget a kedvezményezett az egyenleg kifizetése keretében járó összeggel együtt hiánytalanul megkapja,
	- ha az egyenleg negatív (azaz az egyenleg kifizetése visszafizettetés formáját ölti), akkor levonásra kerül a felszabadított összegből (lásd a 44.1.2. cikket). Ha az így kiadódó összeg:
	- pozitív, akkor kifizetésre kerül a kedvezményezettnek,
	- negatív, akkor visszafizettetésre kerül.
	A kifizetendő összeg ugyanakkor – a kedvezményezett beleegyezése nélkül – beszámítható a kedvezményezettnek az Ügynökség, a Bizottság vagy valamely másik végrehajtó ügynökség felé fennálló, az EU vagy az Euratom költségvetését érintő tartozásába (a ki...
	Az Ügynökség hivatalosan értesíti a kedvezményezettet a kifizetendő összegről, és megjelöli a támogatás végleges összegét.
	Az Ügynökség a kifizetéseket euróban teljesíti.
	A kifizetéseket a kedvezményezett kapja kézhez.
	A kifizetések teljesítésével az Ügynökség eleget tett kifizetési kötelezettségének.
	[2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha a JRC a kedvezményezett: Minden kifizetést a Bizottság belső számlázásra vonatkozó számviteli szabályai szerint, az Ügynökség operatív kiadásait tartalmazó költségvetési sor terhére, a JRC jogalany-nyilvántartási (Legal...
	A kifizetésekkel kapcsolatos átutalások költségét a felek a következők szerint viselik:
	Az Ügynökség által teljesített kifizetések abban az időpontban minősülnek kifizetettnek, amikor a bank a számlát a kifizetés összegével megterhelte.
	Ha a késedelmi kamat összege 200 EUR-nál kisebb vagy azzal egyenlő, akkor a kedvezményezett ezt az összeget csak akkor kapja meg, ha a késedelmes kifizetés kézhezvételétől számítva két hónapon belül azt igényli.
	Az Ügynökség – az egyenleg kifizetésekor vagy azt követően – csökkentheti a támogatás maximális összegét (lásd az 5.1. cikket), amennyiben:
	a) a kedvezményezett (vagy egy, a képviseletére vagy a nevében történő döntéshozatalra feljogosított természetes személy):
	i. súlyos hibát, szabálytalanságot vagy csalást követett el; vagy
	ii. e megállapodás végrehajtása során vagy az odaítélési eljárásban súlyos kötelezettségszegést követett el (ideértve valótlan információk benyújtását, az előírt információk közlésének elmulasztását és az etikai elvek megsértését is); vagy
	Ha az Ügynökség az egyenleg kifizetését követően csökkenti a támogatást, kiszámítja a támogatás felülvizsgált végleges összegét (lásd az 5.4. cikket). Ha a támogatás felülvizsgált végleges összege alacsonyabb, mint a támogatás végleges összege, akkor ...
	Az Ügynökség részben vagy egészben bármikor felfüggesztheti a kifizetéseket, ha:

