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HU 
 

XII. MELLÉKLET  
 
 

„HORIZONT 2020” KERETPROGRAM1 – TÁMOGATÁSIMEGÁLLAPODÁS-
MINTA EGYETLEN KEDVEZMÉNYEZETT ESETÉRE, AZ EURÓPAI KUTATÁSI 

TANÁCS KIS ÉRTÉKŰ TÁMOGATÁSAIHOZ2 
 

 Az alábbi táblázat a konkrét esethez tartozó támogatásimegállapodás-minta 
összeállításához szükséges utasításokat tartalmazza. 

 
 

Általános 
megjegyzések: 
 
 
 

• A minta az egyetlen kedvezményezett esetéhez tartozó általános 
támogatásimegállapodás-mintán alapul. 

• „[Ügynökség][Bizottság]” helyett mindenütt „Ügynökség” írandó.  
• A kis értékű (60 000 EUR alatti összegű) támogatásokhoz tartozó 

választható szövegelemeket kell meghagyni. 
• A kapcsolódó harmadik felekhez tartozó választható szövegelemeket el 

kell távolítani a szövegből. 
• Az Euratomra való hivatkozásokat és az Euratomhoz tartozó választható 

szövegelemeket el kell távolítani a szövegből. 
• Az EKT kis értékű támogatásaihoz eltérő 2. és 4. melléklet tartozik. 
• A tartalomjegyzéket ki kell igazítani. 
• A lábjegyzetekben található kereszthivatkozásokat ki kell igazítani. 

 
Felek A felek megjelölése az EKT kis értékű támogatásokhoz tartozó 

támogatásimegállapodás-mintájában: 
 
Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA) 
(„Ügynökség”) az Európai Bizottság („Bizottság”) által rá átruházott 
hatáskörében eljárva,3 
 

Mellékletek A mellékletek felsorolása az EKT kis értékű támogatásokhoz tartozó 
támogatásimegállapodás-mintájában: 
 
1. melléklet:       A cselekvés leírása  
 
2. melléklet:       A cselekvés becsült költségvetése  
 
3. melléklet:       Nem alkalmazandó 
 
4. melléklet:       Minta a pénzügyi kimutatások elkészítéséhez 

                                                 
1  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1291/2013/EU rendelete 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. 

3  A kurzív szedés a támogatásimegállapodás-minta azon választható szövegelemeit jelzi, amelyek e 
megállapodás szempontjából relevánsak. 
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5. melléklet:       Nem alkalmazandó  
 
6. melléklet:       Nem alkalmazandó 
 

2. FEJEZET 
 
4. CIKK: 
BECSÜLT 
KÖLTSÉGVETÉS 
ÉS 
ÁTCSOPORTO-
SÍTÁSOK A 
KÖLTSÉG-
VETÉSEN BELÜL 

Sajátos rendelkezés: 
 
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 
 
5. CIKK: A 
TÁMOGATÁS 
ÖSSZEGE, A 
TÁMOGATÁS 
FORMÁJA, 
VISSZATÉRÍTÉSI 
RÁTA ÉS 
KÖLTSÉG-
FORMA 

Sajátos rendelkezés: 
 
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:  
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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 kötelezettségszegés miatt (a helytelen 
végrehajtás esetét nem ideértve) – 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 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,  
 

– 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 kötelezettségszegés súlyossága 

arányában (lásd a 43.2. cikket).  
 
Egyidejű költségelutasítás és támogatáscsökkentés esetén a támogatás 
felülvizsgált végleges összege a fenti két összeg kisebbike lesz.  
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6. CIKK: 
TÁMOGATHATÓ 
ÉS NEM 
TÁMOGATHATÓ 
KÖLTSÉGEK 

Sajátos rendelkezés: 
 
6. CIKK: TÁMOGATHATÓ ÉS NEM TÁMOGATHATÓ 
KÖLTSÉGEK 
 
6.1. Támogatható költségek 
 

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 visszatérített 
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), és 
különösen a közvetett költségek abban az esetben, ha a 
kedvezményezett ugyanarra az időszakra már részesül az EU vagy 
az Euratom költségvetése terhére vissza nem térítendő működési 
támogatásban[;][.] 
 

[c) VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – a munkaprogramban 
kifejezetten kizártként megjelölt költségkategóriák esetében: [a 
kizárt költségkategória megnevezése].]  

 
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 
 
7. CIKK: A 
CSELEKVÉS 
HELYES 
VÉGREHAJTÁ-
SÁRA 
VONATKOZÓ 
ÁLTALÁNOS 

Sajátos rendelkezés: 
 
7. CIKK: A CSELEKVÉS HELYES VÉGREHAJTÁSÁRA 

VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 
KÖTELEZETTSÉG 

 
7.1. A cselekvés helyes végrehajtására vonatkozó általános 

kötelezettség 
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KÖTELEZETT-
SÉG 
 

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 
VÉGREHAJTÁSÁ
HOZ IGÉNYBE 
VEHETŐ 
ERŐFORRÁSOK 
– HARMADIK 
FELEK 
RÉSZVÉTELE A 
CSELEKVÉSBEN 

Sajátos rendelkezés: 
 
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. 
 

10. CIKK: 
ÁRUBESZER-
ZÉSRE, ÉPÍTÉSI 
BERUHÁZÁSRA 
ÉS SZOLGÁL-
TATÁSRA 
IRÁNYULÓ 
BESZERZÉSEK 

Sajátos rendelkezés: 
 
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 
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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 
ELLENSZOL-
GÁLTATÁS 
FEJÉBEN 
RENDELKEZÉS-
RE BOCSÁTOTT 
TERMÉSZET-
BENI HOZZÁJÁ-
RULÁSOK 
IGÉNYBE-
VÉTELE 

Sajátos rendelkezés: 
 
11. CIKK: HARMADIK FELEK ÁLTAL PÉNZBENI 
ELLENSZOLGÁLTATÁS FEJÉBEN RENDELKEZÉSRE 
BOCSÁTOTT TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSOK 
IGÉNYBEVÉTELE 
 
Nem alkalmazandó. 
 

12. CIKK: 
HARMADIK 
FELEK ÁLTAL 
TÉRÍTÉSMEN-
TESEN 
RENDELKEZÉ-
SRE BOCSÁTOTT 
TERMÉSZET-
BENI HOZZÁ-
JÁRULÁSOK 
IGÉNYBE-
VÉTELE 

Sajátos rendelkezés: 
 
12. CIKK: HARMADIK FELEK ÁLTAL TÉRÍTÉSMENTESEN 
RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT TERMÉSZETBENI 
HOZZÁJÁRULÁSOK IGÉNYBEVÉTELE 
 
Nem alkalmazandó. 
 

13. CIKK: A 
CSELEKVÉS 
EGYES 
FELADATAINAK 
ELVÉGZÉSE 
ALVÁLLAL-
KOZÓK ÁLTAL 

Sajátos rendelkezés: 
 
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 

Sajátos rendelkezés: 
 
14. CIKK: A CSELEKVÉS EGYES FELADATAINAK ELVÉGZÉSE 
KAPCSOLÓDÓ HARMADIK FELEK ÁLTAL 
 
Nem alkalmazandó. 
 

15. CIKK: 
PÉNZÜGYI 
TÁMOGATÁS 
HARMADIK 
FELEKNEK  

Sajátos rendelkezés: 
 
15. CIKK: PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS HARMADIK FELEKNEK 
 
Nem alkalmazandó. 
 

16. CIKK: 
KUTATÁSI 
INFRASTRUK-
TÚRÁHOZ 
NYÚJTOTT 
TRANSZ-
NACIONÁLIS 
VAGY 
VIRTUÁLIS 
HOZZÁFÉRÉS  

Sajátos rendelkezés: 
 
16. CIKK: KUTATÁSI INFRASTRUKTÚRÁHOZ NYÚJTOTT 
TRANSZNACIONÁLIS VAGY VIRTUÁLIS HOZZÁFÉRÉS  
 
Nem alkalmazandó. 
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17. CIKK: 
ÁLTALÁNOS 
TÁJÉKOZTATÁSI 
KÖTELEZETT-
SÉG 

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. 

18. CIKK: 
NYILVÁNTAR-
TÁSOK ÉS 
IGAZOLÓ 
DOKUMENTU-
MOK 
MEGŐRZÉSE 
 
 

Sajátos rendelkezés: 
 
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.  
 
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. 
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fejezetben leírt intézkedés is. 
 

20. CIKK: 
JELENTÉSTÉTEL 
– A KIFIZETÉS 
IGÉNYLÉSE 
 
 

Sajátos rendelkezés: 
 
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 jelentést 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. 
 
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 
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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.  
 
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 – A 

kifizetési határidő felfüggesztése – A megállapodás 
megszüntetése 

 
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 az Ügynökség által küldött írásos emlékeztető után 30 
napon belül sem tesz eleget, a megállapodás megszüntethető (lásd az 50. 
cikket). 
 

21. CIKK: 
KIFIZETÉSEK ÉS 
KIFIZETÉSI 
ELJÁRÁSOK 
 
21.1. cikk: 
Teljesítendő 
kifizetések  

Sajátos rendelkezés: 
 
21.1. Teljesítendő kifizetések  
 
A kedvezményezett a következő kifizetésekben részesül: 
  

– egy előzetes kifizetésben, 
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 – egy egyenlegkifizetésben az egyenleg kifizetése iránt benyújtott 
igénynek megfelelően (lásd a 20. cikket). 

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

Sajátos rendelkezés: 
 
21.2. Előzetes kifizetés – Összeg – A garanciaalap céljára 
visszatartott összeg 
 
[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”.] 
 
[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha a JRC a kedvezményezett: A 
JRC terhelési értesítésének – e 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.  

 
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. cikk: Időközi 
kifizetések – Összeg 
– Számítás 

Sajátos rendelkezés: 
 
21.3. Időközi kifizetések – Összeg – Számítás 
 
Nem alkalmazandó. 
 

21.4. Az egyenleg 
kifizetése – 
Összeg – 
Számítás – 
A garancia-
alap céljára 
visszatartott 

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.  
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összeg fel-
szabadítása 

 

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, 
 

– 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 terhelő tartozása terhére (a kifizetendő összeggel a 
tartozás csökkenthető). E beszámítás összege legfeljebb a kedvezményezett 
esetében a becsült költségvetésben (lásd a 2. mellékletet) feltüntetett 
maximális EU-hozzájárulás összegével egyezhet meg. 
 

21.5. cikk: Értesítés 
a kifizetendő 
összegről 

Sajátos rendelkezés: 
 
21.5. Értesítés a kifizetendő összegről 
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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. 
 

23a. CIKK:  
A SZELLEMI 
TULAJDON 
KEZELÉSE 
 

Sajátos rendelkezés: 
 
23a. CIKK: A SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSE 
 
Nem alkalmazandó. 
 

24. CIKK:  
A MEGLÉVŐ 
INFORMÁCIÓK-
RA ÉS JOGOKRA 
VONATKOZÓ 
MEGÁLLAPO-
DÁS 
 

Sajátos rendelkezés: 
 
24. CIKK: A MEGLÉVŐ INFORMÁCIÓKRA ÉS JOGOKRA 

VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS 
 
Nem alkalmazandó. 
 

25. CIKK:  
A MEGLÉVŐ 
INFORMÁCIÓK-
HOZ ÉS 
JOGOKHOZ 
VALÓ HOZZÁ-
FÉRÉS JOGA 

Sajátos rendelkezés: 
 
25. CIKK: A MEGLÉVŐ INFORMÁCIÓKHOZ ÉS JOGOKHOZ 

VALÓ HOZZÁFÉRÉS JOGA 
 
Nem alkalmazandó. 
 

26. CIKK: AZ 
EREDMÉNYEK 
FELETTI 
TULAJDONJOG 

Sajátos választható szövegelemek: 
 
26. CIKK: AZ EREDMÉNYEK FELETTI TULAJDONJOG 
 
[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 
 
Nem alkalmazandó. 
 
26.3. Harmadik felek (ideértve a személyzetet is) jogai  
 
Amennyiben harmadik felek (ideértve a személyzetet is) jogokra tarthatnak 
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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 ésszerű 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 országban4 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 

                                                 
4  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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kedvezményezettet. 
 
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.] 
 
[Nem alkalmazandó.] 
 

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

Sajátos rendelkezés: 
 
27. CIKK: AZ EREDMÉNYEK OLTALMA – AZ EU-
FINANSZÍROZÁS LÁTHATÓSÁGA 
 
Nem alkalmazandó. 
 

28. CIKK: AZ 
EREDMÉNYEK 

Sajátos rendelkezés: 
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HASZNOSÍTÁSA 28. CIKK: AZ EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA 
 
Nem alkalmazandó. 
 

29. CIKK: AZ 
EREDMÉNYEK 
TERJESZTÉSE – 
SZABAD HOZZÁ-
FÉRÉS – AZ EU-
FINANSZÍROZÁS 
LÁTHATÓSÁGA 

Sajátos rendelkezés: 
 
29. CIKK: AZ EREDMÉNYEK TERJESZTÉSE – SZABAD 
HOZZÁFÉRÉS – AZ EU-FINANSZÍROZÁS LÁTHATÓSÁGA 
 
Nem alkalmazandó. 
 

30. CIKK: AZ 
EREDMÉNYEK 
ÁTRUHÁZÁSA,  
A HASZNÁLATI 
JOGOK 
ÁTADÁSA 

Sajátos választható szövegelemek: 
 
30. CIKK: AZ EREDMÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA, A HASZNÁLATI 

JOGOK ÁTADÁSA 
 
Nem alkalmazandó. 
 

31. CIKK: AZ 
EREDMÉNYEK-
HEZ VALÓ 
HOZZÁFÉRÉS 
JOGA 

Sajátos rendelkezés: 
 
31. CIKK: AZ EREDMÉNYEKHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS JOGA 
 
[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).] 
 
[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: Nem alkalmazandó.] 
 

32. CIKK:  
A KUTATÓK 
FELVÉTELE ÉS 
MUNKA-
FELTÉTELEI 

Sajátos rendelkezés: 
 
32. CIKK: A KUTATÓK FELVÉTELE ÉS MUNKAFELTÉTELEI 
 
Nem alkalmazandó. 
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33. CIKK:  
A NEMEK 
KÖZÖTTI 
EGYENLŐSÉG 
 

Sajátos rendelkezés: 
 
33. CIKK: A NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG 
 
Nem alkalmazandó. 
 

35. CIKK: 
ÖSSZEFÉR-
HETETLENSÉG 

Sajátos választható szövegelemek: 
 
35. CIKK: ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG  
 
[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: 35.1. Az összeférhetetlenség 

elkerülésének kötelezettsége 
 
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.] 
 
[Nem alkalmazandó.] 

36. CIKK: 
TITOKTARTÁS 

Sajátos rendelkezés: 
 
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”). 
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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 
 

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 
KÖTELEZETTSÉ-
GEK 
 

Sajátos rendelkezés: 
 
37. CIKK: A BIZTONSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ 

KÖTELEZETTSÉGEK 
 
Nem alkalmazandó. 
 

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

Sajátos rendelkezés: 
 
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 felelősségét kizáró 
nyilatkozat – Az anyagok, dokumentumok és információk Ügynökség 
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 
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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 
nem felelős a tevékenység során megjelenített információk bármilyen 
módon történő felhasználásáért. 
 
Az Ügynökség 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 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, 
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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 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. 
 

39. CIKK: 
SZEMÉLYES 
ADATOK 
FELDOLGOZÁSA 

39. CIKK: SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA  
 
[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 rendelet5, 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).  
 

                                                 
5  Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete 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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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 „szolgáltatásspecifikus adatvédelmi nyilatkozat(ok)ban” (SSPS) 
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 a szolgáltatásspecifikus 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.] 
 
[Nem alkalmazandó.] 
 

6. FEJEZET 
 
42. CIKK: A NEM 
TÁMOGATHATÓ 
KÖLTSÉGEK 
ELUTASÍTÁSA   
 
42.1. cikk: 
Feltételek 
 
42.1.1. cikk 
 

Sajátos rendelkezés: 
 
42.1. Feltételek 
 
42.1.1. 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). 

42.2. cikk: Az 
elutasítandó nem 

42.2. Az elutasítandó nem támogatható költségek – Számítás – 
Eljárás 
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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 az Ügynökség a támogatás csökkentése nélkül (lásd a 43. cikket) 
vagy a megalapozatlanul kifizetett összegek visszafizettetése nélkül 
(lásd a 44. cikket) utasít el költségeket, 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 az Ügynökség a támogatás csökkentése vagy a megalapozatlanul 
kifizetett összegek visszafizettetése mellett utasít el költségeket, az 
elutasítást a 43., illetve a 44. cikkben foglalt, a csökkentésről vagy a 
visszafizettetésről szóló „előzetes tájékoztató levél” útján közli 
hivatalosan. 
 

42.3. Hatások 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.  
 

47. CIKK:  
A KIFIZETÉSI 
HATÁRIDŐ 
FELFÜGGESZ-
TÉSE  
 

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 
 

c) kétségbe vonható a pénzügyi kimutatásban elszámolt költségek 
támogathatósága, és további ellenőrzések, felülvizsgálatok, auditok 
és vizsgálatok szükségesek. 

 
47.2. Eljárás 
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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 
FELFÜGGESZ-
TÉSE  
 

48.1. Feltételek  
 
Az Ügynökség részben vagy egészben bármikor felfüggesztheti az előzetes 
kifizetést vagy az egyenleg kifizetését, ha a kedvezményezett: 
 

a) az odaítélési eljárásban vagy e megállapodás végrehajtása során 
ténylegesen vagy vélhetően súlyos hibát, szabálytalanságot vagy 
csalást követett el, illetve súlyosan megszegte kötelezettségeit; vagy  

 
b) 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).  

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

– tájékoztatja a kifizetések felfüggesztésére vonatkozó szándékáról és 
annak okairól, és  
 

– felkéri az észrevételeinek az értesítés kézhezvételétől számított 30 
napon belül történő benyújtására. 

  
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.  
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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). 
 

50. CIKK:  
E MEGÁLLAPO-
DÁS MEGSZÜN-
TETÉSE  
 
50.1. cikk:  
E megállapodás 
kedvezményezett 
általi megszüntetése 
 
50.1.2. cikk: 
Hatások 
 

Sajátos rendelkezés: 
 
50.1.2. 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).  
 
A szabálytalan megszüntetés a támogatás csökkentését eredményezheti 
(lásd a 43. cikket). 
 

50.3. cikk:  
E megállapodás 
Ügynökség általi 
megszüntetése 
 
50.3.3. cikk: 
Hatások  
 

Sajátos rendelkezés: 
 
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 és pénzügyi szankciókat 
szabjon ki (lásd a 45. cikket).  
 
A kedvezményezett nem követelhet kártérítést az Ügynökség általi 
megszüntetés miatt (lásd a 46. cikket). 
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Támogatási megállapodás: [szám] – [rövidítés] – [a felhívás/részfelhívás azonosítója]

 nyomtatási formátum: 
A4

Összköltség
Visszatérítési 

ráta (%)

Maximális EU-

hozzájárulás2

A támogatás 
maximális 

összege3

Költségforma
4

Kedvezményezett

4 A költségforma vonatkozásában lásd az 5. 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.  

A. A cselekvés közvetlen és 
közvetett költségei

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).

Egyösszegű átalány

1 A támogathatósági feltételeket lásd a 6. cikkben.

MINTA A 2. MELLÉKLETHEZ – „HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – TÁMOGATÁSIMEGÁLLAPODÁS-MINTA 
EGYETLEN KEDVEZMÉNYEZETT ESETÉRE, KIS ÉRTÉKŰ TÁMOGATÁSOKHOZ

A CSELEKVÉS BECSÜLT KÖLTSÉGVETÉSE

Becsült támogatható1 költségek (költségvetési 
kategóriánként)

EU-hozzájárulás



Támogatási megállapodás: [szám] – [rövidítés] – [a felhívás/részfelhívás azonosítója]

nyomtatási formátum: A4

Összköltség
Visszatérítési 

ráta (%)
Maximális EU-
hozzájárulás

Igényelt EU-
hozzájárulás

Költségforma
2

Kedvezményezett

– 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.

Egyösszegű átalány

2 A költségformák vonatkozásában lásd az 5. cikket.

1 A támogathatósági feltételeket lásd a 6. cikkben. 

A kedvezményezett megerősíti, hogy:

MINTA A 4. MELLÉKLETHEZ – „HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – TÁMOGATÁSIMEGÁLLAPODÁS-MINTA 
EGYETLEN KEDVEZMÉNYEZETT ESETÉRE, KIS ÉRTÉKŰ TÁMOGATÁSOKHOZ

Támogatható1 költségek (költségvetési 
kategóriánként)

EU-hozzájárulás

A. A cselekvés közvetlen és 
közvetett költségei

– a fenti információk teljesek, megbízhatóak és valósak,

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