
 

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 szempontbó l 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 
konzorciumnak lehetősége legyen korábban (már a cselekvés 
kezdési időpontja előtt 10 nappal) megkapni az előzetes 
kifizetést. 

 38.1.2. cikk – „Tájékoztatás az EU-finanszírozásról – Az EU 
jelképének 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 EU-
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.  

 20.3. cikk – „Időközi jelentések – Az időközi kifizetések 
igénylése”: a koordinátor által benyújtott szakmai 
jelentéseknek a kommunikációs tevékenységeket is meg kell 

jelölniük.  

 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 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_v1.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_v2.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_v2.1_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_track-v2.0-2.1_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_v3.0_en.pdf
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tevékenységek megkezdése előtt teljesítendő, etikai 
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.  

 48. cikk – „A kifizetések felfüggesztése”: kiterjeszti a 
Bizottság/az Ügynökség azon lehetőségét, hogy csak egy 

vagy néhány kedvezményezett esetében függessze fel az 
egyenleg kifizetését.  

 48. cikk – „A kifizetések felfüggesztése”, 49. cikk – „A 
cselekvés végrehajtásának felfüggesztése”, 50.3. cikk – „E 

megállapodás, illetve egy vagy több kedvezményezett 
részvételének Bizottság/Ügynökség általi megszüntetése”: 
annak tisztázása érdekében, hogy titokvédelmi okokból és a 
személyes adatok védelme érdekében auditok, 

felülvizsgálatok, vizsgálatok stb. esetében a Bizottság/az 
Ügynökség közvetlenül az érintett kedvezményezettel 
folytatja le a kontradiktórius eljárást (ilyen esetben a 
koordinátort is tájékoztatják).  

 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: 

 a 6.2. cikk A. pontja – „Közvetlen személyi költségek” 

 a 6.2. cikk A.2. pontja – „A kedvezményezettnél közvetlen 

szerződéssel foglalkoztatott természetes személyek 

személyi költségei” 

 a 6.2. cikk D.5. pontja – „Belső elszámolású közvetlen 

költségek” 

 a 6.2. cikk E. pontja – „Közvetett költségek” 

 új 14a. cikk – „A cselekvés egyes feladatainak elvégzése 

nemzetközi partnerek által” 

 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: 

 29.3. cikk – „A kutatási adatokhoz való szabad hozzáférés”: 

annak érdekében, hogy közegészségügyi szükséghelyzetek 

esetén harmadik felek hozzáférhessenek az egészségügyi 

vonatkozású cselekvések kutatási adataihoz; 

 34. cikk – „Etika és a tudományos kutatás 

feddhetetlensége”: az etikai és a tudományos kutatás 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_track-v2.1-v3.0_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_v4.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_track-v3.0-4.0_en.doc
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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/gga/h2020-mga-gga-multi_track-v4.0-5.0_en.doc
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ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSIMEGÁLLAPODÁS-MINTA A „HORIZONT 2020” 

KERETPROGRAMHOZ1  

(TÖBB KEDVEZMÉNYEZETT) 

 

 
 A kékkel szedett lábjegyzetek nem fognak szerepelni a számítógépes rendszer által aláírás céljából 

előállított szövegben (ezek csak belső utasítások).  
 

 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. 

 

 
 

 

 

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 

SZÁMA: [szám] – [rövidítés] 

 

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

 

Egyfelől: 

 
[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: az Európai Unió („EU”), képviselője: az Európai 

Bizottság („Bizottság”),2]  

 

                                                 
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  A kurzív szedés a támogatásimegállapodás-minta azon választható szövegelemeit jelzi, amelyek e 

megállapodás szempontjából relevánsak. 

 

 

 

 
EURÓPAI BIZOTTSÁG 
FŐIGAZGATÓSÁG/VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG 
 
[igazgatóság] 

[egység][igazgató]  
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[2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: az Európai Atomenergia-közösség („Euratom”), 

képviselője: az Európai Bizottság („Bizottság”),3]  

 

[3. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: [a Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA)] [Az 

Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA)] [az Innovációs és Hálózati 

Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA)] [a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME)] 

(„Ügynökség”) az Európai Bizottság („Bizottság”) által rá átruházott hatáskörében 
eljárva,4] 

 

melyet e megállapodás aláírása céljából [utónév és családnév] [[beosztás, [főigazgatóság, 

igazgatóság, egység] [osztály]] képvisel,5  

 

és  

 

másfelől: 

 

1. a „koordinátor”: 

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

SZÖVEGELEM – uniós adószámmal rendelkező kedvezményezettek esetében:  uniós 

adószám: [szám],] [VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – EU-finanszírozásban nem 

részesülő koordinátorok esetében: mint „EU-finanszírozásban nem részesülő 

kedvezményezett” (lásd a 9. cikket),] képviselője e megállapodás aláírása céljából: [beosztás, 

utónév és családnév], 

 

továbbá a következő további kedvezményezettek, amennyiben aláírják „csatlakozási 

formanyomtatványukat” (lásd a 3. mellékletet és az 56. cikket): 

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

SZÖVEGELEM – uniós adószámmal rendelkező kedvezményezettek esetében:  , uniós 

adószám: [szám],] 
 

[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – EU-finanszírozásban nem részesülő 

kedvezményezettek: X. [teljes hivatalos név (rövid név)], székhelye: [teljes hivatalos cím], 

[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – uniós adószámmal rendelkező kedvezményezettek 

esetében: uniós adószám: [szám],] mint „EU-finanszírozásban nem részesülő 

kedvezményezett” (lásd a 9. cikket),] 

 

[ugyanez mindegyik kedvezményezettre] 
 

                                                 
3  A kurzív szedés a támogatásimegállapodás-minta azon választható szövegelemeit jelzi, amelyek e 

megállapodás szempontjából relevánsak. 
4  A kurzív szedés a támogatásimegállapodás-minta azon választható szövegelemeit jelzi, amelyek e 

megállapodás szempontjából relevánsak. 
5 A Bizottságot/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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[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha a JRC kedvezményezett: és X. a Közös 

Kutatóközpont (JRC), székhelye: [teljes hivatalos cím], amennyiben aláírja az „igazgatási 

megállapodást” (lásd a 3b. mellékletet)].   

 

Ellenkező értelmű utalás hiányában a „kedvezményezett”, „kedvezményezettek” kifejezés a 
koordinátorra [VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha a JRC résztvevő: és a Közös 

Kutatóközpontra (JRC)] is utal. 

 

A fent megjelölt felek közös megegyezéssel az alábbi feltételekkel megállapodást kötnek 

egymással.  

 
E megállapodás, illetve a csatlakozási formanyomtatvány [VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM 

– ha a JRC kedvezményezett: vagy az igazgatási megállapodás]  aláírásával a 

kedvezményezettek elfogadják a támogatást, és vállalják, hogy e megállapodásnak 

megfelelően, az abban megállapított valamennyi kötelezettség teljesítésével és valamennyi 

feltétel betartásával saját felelősségi körükben végrehajtják a cselekvést.  

 

E megállapodás a következő részekből áll: 

 

A megállapodás feltételei 

 

1. melléklet:  A cselekvés leírása  

 

2. melléklet:  A cselekvés becsült költségvetése 

 

2a. A becsült költségvetésre vonatkozó további információk  

 

3. melléklet: Csatlakozási formanyomtatványok  

  
[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha a 14. cikket alkalmazni kell, és [a 

Bizottság][az Ügynökség] egyetemleges felelősség vállalását kérte:  3a. 

Nyilatkozat a kapcsolódó harmadik felek egyetemleges felelősségéről]  

 
 [VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha a JRC résztvevő: 3b. Igazgatási 

megállapodás] 

 

4. melléklet: Minta a pénzügyi kimutatások elkészítéséhez 

 

5. melléklet: Minta a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó igazolás elkészítéséhez   

 

6. melléklet: Minta a módszertanra vonatkozó igazolás elkészítéséhez 
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1. FEJEZET:  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. CIKK: A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA  

 

Ez a megállapodás a kedvezményezettek 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 [– KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS] [– 

KÖZÖSEN FINANSZÍROZOTT CSELEKVÉS] 

 

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

elnevezésű cselekvés („cselekvés”) céljára történik. 

 
[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – kiegészítő támogatások esetében, ha a 

munkaprogramban ilyen szerepel: A támogatás „kiegészítő támogatás” [a következő 

pályázati felhívás(ok) alapján megkötött támogatási megállapodás(ok)hoz: [a felhívás(ok) 

azonosítója: H2020 – téma –]] [a következő számú kiegészítő támogatási 

megállapodás(ok)hoz: 

 

- [szám] [rövidítés] 
- [szám] [rövidítés]].] 

 
[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – közös cselekvések esetében (harmadik országgal vagy 

nemzetközi szervezettel közös pályázati felhívás): A cselekvés „közösen finanszírozott 

cselekvés”, amelyet az 1. mellékletben leírtaknak megfelelően [a][az] [a harmadik ország 

vagy nemzetközi szervezet cselekvésének neve] elnevezésű „közös cselekvéssel” koordinált 
módon kell végrehajtani.] 

 

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]6 kell számítani („a cselekvés kezdési időpontja”).  

 

4. CIKK: BECSÜLT KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK A 

KÖLTSÉGVETÉSEN BELÜL  

 

                                                 
6 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). 
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4.1. Becsült költségvetés 

 

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

 

A melléklet minden egyes kedvezményezettre [(és kapcsolódó harmadik félre)]  meghatározza 

költségvetési kategóriák szerinti bontásban a támogatható költségek becsült nagyságát és a 
költségformákat (lásd az 5. és a 6.[, valamint a 14.]  cikket). [VÁLASZTHATÓ 

SZÖVEGELEM – ha a 9. vagy a 14a. cikket alkalmazni kell: A melléklet bemutatja [az EU-

finanszírozásban nem részesülő kedvezményezettek (lásd a 9. cikket)][és][a nemzetközi 
partnerek (lásd a 14a. cikket)] becsült költségeit is.] 

 

4.2.  Átcsoportosítások a költségvetésen belül  

 

A becsült költségvetés 2. melléklet szerinti bontása – módosítás nélkül (lásd az 55. cikket) – 

kiigazítható a kedvezményezettek, a költségvetési kategóriák és/vagy a 2. mellékletben 

meghatározott költségformák közötti átcsoportosításokkal, amennyiben a cselekvés 

végrehajtása az 1. mellékletnek megfelelően történik.  

 

Nem jogosultak azonban a kedvezményezettek a költségvetést olyan alvállalkozói 

szerződésekhez kapcsolódó költségelemekkel kiegészíteni, amelyek nem szerepelnek az 1. 

mellékletben, kivéve abban az esetben, ha ezek a további alvállalkozói szerződések módosítás 

útján vagy a 13. cikknek megfelelően jóváhagyásra kerültek.  

 
[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha az 5.2. cikk egyösszegű átalányt irányoz elő: A 2. 

mellékletben meghatározott egyösszegű átalányok azonban semmilyen körülmények között 
nem igazíthatók ki.] 

 

 

3. FEJEZET:  TÁMOGATÁS 

 

5. CIKK: A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, A TÁMOGATÁS FORMÁJA, 

VISSZATÉRÍTÉSI RÁTÁK ÉS KÖLTSÉGFORMÁK 

 

5.1. A támogatás maximális összege  

 

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

 

5.2. A támogatás formája, visszatérítési ráták és költségformák 

 
A támogatás [1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – kutatási és innovációs cselekvések, 

valamint koordinációs és támogatási cselekvések esetében:  a cselekvés támogatható 

költségeinek (lásd a 6. cikket) 100%-át] [2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – innovációs 

cselekvések7 esetében: a nonprofit jogalanyként8 működő kedvezményezettek [és kapcsolódó 

                                                 
7  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” – HL L 347., 
2013.12.20., 81. o.) 2. cikke (1) bekezdésének 6. pontjában: „innovációs cselekvés”: olyan cselekvés, amely 
elsősorban közvetlenül új, módosított vagy jobb minőségű termékek, eljárások vagy szolgáltatások terveinek 
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harmadik felek] támogatható költségeinek (lásd a 6. cikket) 100%-át, a profitszerzésre 

törekvő jogalanyként működő kedvezményezettek [és kapcsolódó harmadik felek] 

támogatható költségeinek pedig 70%-át] [3. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – kivételes 

esetekben, ha a munkaprogram ezt irányozza elő: [A. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – 

kutatási és innovációs cselekvések, valamint koordinációs és támogatási cselekvések 

esetében: a cselekvés támogatható költségeinek (lásd a 6. cikket) […%]-át] [B. 

VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – innovációs cselekvések esetében: a nonprofit 

jogalanyként9 működő kedvezményezettek [és kapcsolódó harmadik felek] támogatható 
költségeinek (lásd a 6. cikket) […%]-át, a profitszerzésre törekvő jogalanyként működő 

kedvezményezettek [és kapcsolódó harmadik felek] támogatható költségeinek pedig […%]-

át]] téríti vissza („a támogatható költségek visszatérítésén alapuló támogatás”) (lásd a 2. 

mellékletet). 

 

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

 

A támogatható költségeket (lásd a 6. cikket) a következő formák valamelyike szerint kell 

elszámolni („költségformák”): 

 

a) a közvetlen személyi költségeket [(nem beleértve azokat a közvetlen személyi 

költségeket, amelyekre az f) pont szerint egységköltség-alapú költségmeghatározás 

[vagy egyösszegű átalány] vonatkozik)] 10:  

 

- ténylegesen felmerült költségként („tényleges költségek”), vagy  

 

- a kedvezményezett által a szokásos költségszámítási gyakorlata alapján, 

egységre vetítve meghatározott költségként („egységköltség-alapú 

költségmeghatározás”).  

 

A munkabérben nem részesülő kkv-tulajdonosok és természetes személy 

kedvezményezettek személyi költségeit (lásd a 6.2. cikk A.4. és A.5. pontját) a 2a. 

mellékletben meghatározott egységköltség alapján kell elszámolni (egységköltség-

alapú költségmeghatározás); 

 

b) az alvállalkozói szerződések közvetlen költségeit [(nem beleértve az alvállalkozói 

szerződések azon költségeit, amelyekre az f) pont szerint egységköltség-alapú 

költségmeghatározás [vagy egyösszegű átalány] vonatkozik)] 11: ténylegesen felmerült 

költségként (tényleges költségek);  

                                                                                                                                                         
és kialakításmódjának megtervezésére, elkészítésére irányul. Ide tartozhat a prototípusgyártás, a tesztelés, a 
demonstrációs tevékenységek, a kísérleti bevezetés, a nagyléptékű termékhitelesítés és a forgalomba hozatal. 

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

bekezdésének 14. pontjában: „nonprofit jogalany”: jogi formájából adódóan nonprofitnak minősülő 
jogalany, vagy olyan jogalany, amelynek nyereségéből a rá vonatkozó törvényi, jogszabályi kötelezettség 
értelmében a részvényesei, illetve tagjai nem részesedhetnek.  

9  A fogalom meghatározását lásd a részvételi szabályokat rögzítő 1290/2013/EU rendelet 2. cikke (1) 
bekezdésének 14. pontjában: „nonprofit jogalany”: jogi formájából adódóan nonprofitnak minősülő 
jogalany, vagy olyan jogalany, amelynek nyereségéből a rá vonatkozó törvényi, jogszabályi kötelezettség 

értelmében a részvényesei, illetve tagjai nem részesedhetnek.  
10  Csak az f) pont alkalmazása esetén alkalmazandó. 
11  Csak az f) pont alkalmazása esetén alkalmazandó. 
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c) a harmadik feleknek nyújtott pénzügyi támogatás közvetlen költségeit [(nem 

beleértve a pénzügyi támogatás nyújtásának azon költségeit, amelyekre az f) pont 

szerint egységköltség-alapú költségmeghatározás [vagy egyösszegű átalány] 
vonatkozik)]12: [1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha a 15. cikket alkalmazni 

kell: ténylegesen felmerült költségként (tényleges költségek);][2. VÁLASZTHATÓ 

SZÖVEGELEM: nem alkalmazandó;]  

 

d) az egyéb közvetlen költségeket [(nem beleértve azokat az egyéb közvetlen 

költségeket, amelyekre az f) pont szerint egységköltség-alapú költségmeghatározás 

[vagy egyösszegű átalány] vonatkozik)]13:  

 

- a belső elszámolású áruk és szolgáltatások költségeit: a kedvezményezett által 

a szokásos költségszámítási gyakorlata alapján, egységre vetítve meghatározott 

költségként („egységköltség-alapú költségmeghatározás”); 

 

- minden más költséget: ténylegesen felmerült költségként (tényleges 

költségek); 

 

e)  a közvetett költségeket [(nem beleértve azokat a közvetett költségeket, amelyekre az 

f) pont szerint egységköltség-alapú költségmeghatározás [vagy egyösszegű átalány] 

vonatkozik)]14: a 6.2. cikk E. pontjában meghatározott átalányfinanszírozási ráta 

alapján („átalányfinanszírozás”); 

 
f) [1a. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – azon sajátos költségkategóriák esetében, 

amelyek kapcsán a Bizottság vonatkozó határozata egységköltség-alapú 

költségmeghatározást ír elő, és ez az előírás az adott támogatás esetében 

alkalmazható: a[z] [a sajátos költségkategória vagy költségkategóriák 

megnevezése15] kategóriába tartozó költségeket: a 2a. mellékletben16 meghatározott 

egységköltség(ek) alapján (egységköltség-alapú költségmeghatározás).] 

 
[1b. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – azon sajátos költségkategóriák esetében, 

amelyek kapcsán a Bizottság vonatkozó határozata egyösszegű átalány elszámolását 

írja elő, és ez az előírás az adott támogatás esetében alkalmazható: a[z] [a sajátos 

költségkategória vagy költségkategóriák megnevezése] kategóriába tartozó 

költségeket: a 2. mellékletben meghatározott egyösszegű átalány alapján 
(„egyösszegű átalány elszámolása”).] 

 

                                                 
12  Csak az f) pont alkalmazása esetén alkalmazandó. 
13  Csak az f) pont alkalmazása esetén alkalmazandó. 
14  Csak az f) pont alkalmazása esetén alkalmazandó. 
15  A költségkategória pontos megnevezését kell beírni, ahogyan a Bizottságnak az egységköltség-alapú 

költségmeghatározást vagy egyösszegű átalány elszámolását engedélyező határozatában szerepel. Például 
„kutatási infrastruktúrához nyújtott transznacionális hozzáférés hozzáférési költségei”, „klinikai kutatások 
költségei”, „épületek energiahatékonyságával összefüggő intézkedések költségei”. 

16  A 2a. mellékletben minden egyes érintett kedvezményezett (és kapcsolódó harmadik fél) vonatkozásában 

egyértelműen fel kell tüntetni az egységköltség-számítás összes paraméterét (azaz az egység(ek)et, az 
egységköltség(ek)et, valamint azt a kutatási infrastruktúrát vagy installációt, klinikai kutatást stb., amelyre 
vonatkozóan a számítást el kell végezni). 
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[2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: a sajátos költségkategóriá(k)ba tartozó 

költségeket: nem alkalmazandó.]  

 

5.3.  A támogatás végleges összege – Számítás 

 

A „támogatás végleges összege” függ attól, hogy a cselekvés végrehajtása során mennyire 

érvényesülnek e megállapodás feltételei.  

 

Ezt az összeget [a Bizottság][az Ügynökség]  az egyenleg kifizetésekor (lásd a 21.4. cikket), a 

következő lépésekben határozza meg:  

 

1. lépés: A visszatérítési ráták alkalmazása a támogatható költségekre 

 

2. lépés: Korlátozás a támogatás maximális összegére 

 

3. lépés: Csökkentés a haszonszerzés tilalma miatt 

 

4. lépés: Csökkentés súlyos hiba, szabálytalanság vagy csalás, illetve a kötelezettségek 

súlyos megszegése miatt  

 

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

 

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

kedvezményezettek [és a kapcsolódó harmadik felek]  által elszámolt (lásd a 20. cikket) és [a 

Bizottság][az Ügynökség]  által jóváhagyott (lásd a 21. cikket) támogatható költségekre 

(tényleges költségek, egységköltség-alapú költségmeghatározás alapján elszámolt költségek 

és átalányfinanszírozás keretében elszámolt költségek[, valamint egyösszegű átalányok]  – 

lásd a 6. cikket). 

 

5.3.2.  2. lépés: Korlátozás a támogatás maximális összegére 

 

Ha az 1. lépésben meghatározott összeg nagyobb a támogatásnak az 5.1. cikkben 

megállapított maximális összegénél, akkor ebben a lépésben az előbbi összeg lecsökken az 

utóbbi összegre. 

 

5.3.3.  3. lépés: Csökkentés a haszonszerzés tilalma miatt 

 

A támogatás nem termelhet hasznot.  

 

„Haszon” alatt azt az összeget kell érteni, amellyel az 1. és a 2. lépésben meghatározott 

összeg megnövelve a cselekvés összes bevételével meghaladja a cselekvés összes 

támogatható költségét.  

 

A „cselekvés összes támogatható költsége” [a Bizottság][az Ügynökség]  által jóváhagyott 

teljes konszolidált támogatható költség. 

 

A „cselekvés összes bevétele” a cselekvés teljes időtartama alatt (lásd a 3. cikket) termelt 

teljes konszolidált bevétel.  
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Bevételnek kell tekinteni: 

 

a) a cselekvés által termelt jövedelmet; ha a jövedelem e megállapodás alapján vásárolt 

felszerelés vagy más javak eladásából származik, akkor a jövedelem legfeljebb az e 

megállapodás alapján támogathatóként elszámolt összeggel egyezik meg; 

 

b) a harmadik felek által a kedvezményezettnek [vagy valamely kapcsolódó harmadik 

félnek] kifejezetten a cselekvés céljára történő felhasználásra nyújtott pénzbeni 

hozzájárulásokat; valamint 

 

c) a harmadik felek által kifejezetten a cselekvés céljára történő felhasználásra 

térítésmentesen rendelkezésre bocsátott olyan természetbeni hozzájárulásokat, 

amelyeknek értéke támogatható költségként került elszámolásra. 

 

Nem kell azonban bevételnek tekinteni: 

 

a)  a cselekvés eredményeinek hasznosításából származó jövedelmet (lásd a 28. 

cikket); 

 

b) a harmadik felek által nyújtott olyan pénzbeni hozzájárulásokat, amelyek 

felhasználhatók a támogatható költségeken kívüli költségek fedezésére (lásd a 6. 

cikket); 

 

c) a harmadik felek által nyújtott olyan pénzbeni hozzájárulásokat, amelyek fel nem 

használt részét a 3. cikkben meghatározott időszak végén nem kell visszafizetni. 

 

Amennyiben keletkezett haszon, annak összege levonásra kerül az 1. és a 2. lépésben kapott 

összegből. 

 

5.3.4.  4. lépés: Csökkentés súlyos hiba, szabálytalanság vagy csalás, illetve a 

kötelezettségek súlyos megszegése miatt – A támogatás csökkentett összege – 

Számítás 

 

A támogatás összegének csökkentése esetén (lásd a 43. cikket) [a Bizottság][az Ügynökség]  

úgy határozza meg a támogatás csökkentett 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 1–3. lépésben meghatározott összeg,  

 

- a támogatásnak a 4. lépésben meghatározott csökkentett összege.  

 

5.4.  A támogatás felülvizsgált végleges összege – Számítás 

 

Ha [a Bizottság][az Ügynökség] – az egyenleg kifizetését követően (és különösen 

ellenőrzések, felülvizsgálatok, auditok és vizsgálatok nyomán, lásd a 22. cikket) – elutasít 
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költséget (lásd a 42. cikket) vagy csökkenti a támogatást (lásd a 43. cikket), az érintett 

kedvezményezett esetében megállapítja a „támogatás felülvizsgált végleges összegét”.  

 

Ezt az összeget [a Bizottság][az Ügynökség]  a vonatkozó megállapítások alapján, a 

következőképpen határozza meg:  

 

- költségek elutasítása esetén úgy, hogy [a Bizottság][az Ügynökség] által az érintett 

kedvezményezett tekintetében jóváhagyott felülvizsgált végleges költségekre 

alkalmazza a visszatérítési rátát, 

 

- a támogatás csökkentése  esetén úgy, hogy megállapítja a támogatásnak a hiba, 

szabálytalanság, csalás vagy kötelezettségszegés súlyossága arányában csökkentett 

összegéből az érintett kedvezményezettre jutó részt (lásd a 43.2. cikket).  

 

Egyidejű költségelutasítás és támogatáscsökkentés esetén az érintett kedvezményezett 

tekintetében a támogatás felülvizsgált végleges összege a fenti két összeg kisebbike lesz.  

 

6. CIKK: TÁMOGATHATÓ ÉS NEM TÁMOGATHATÓ KÖLTSÉGEK  

 

6.1. A költségek támogathatóságának általános feltételei  

 

„Támogatható költségek” azok a költségek, amelyek teljesítik a következő feltételeket:   

 

a) a tényleges költségek esetében: 

 

i. a kedvezményezett ténylegesen viseli őket;  

 

ii. a 3. cikkben meghatározott időszakon belül merülnek fel, kivéve ez alól az utolsó 

jelentéstételi időszakhoz tartozó időközi jelentés és a zárójelentés (lásd a 20. cikket) 

benyújtásával kapcsolatos költségeket;  

 

iii. szerepelnek a 2. mellékletben található becsült költségvetésben; 

 

iv. az 1. mellékletben körülírt cselekvéssel összefüggésben merülnek fel, és 

szükségesek annak végrehajtásához; 

 

v. azonosíthatók és ellenőrizhetők, különösen pedig – a kedvezményezett székhelye 

szerinti országban alkalmazandó számviteli előírásoknak és a kedvezményezett 

szokásos költségszámítási gyakorlatának megfelelően – szerepelnek a 

kedvezményezett könyvelésében;   

 

vi. teljesítik az adózás, a munkajog és a társadalombiztosítás területén alkalmazandó 

nemzeti jogi rendelkezéseket; és 

 

vii. észszerűek, indokoltak és – különösen a gazdaságosság és a hatékonyság 

vonatkozásában – megfelelnek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 

elveinek; 

 

b) egységköltség-alapú költségmeghatározás esetén:  
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i.  számításuk a következőképpen történik:  

 
{a 2a. mellékletben megállapított vagy a kedvezményezett által a saját szokásos 
költségszámítási gyakorlata alapján meghatározott egységre vetített összegek (lásd a 6.2. cikk 
A. pontját és D.5. pontját) 
 
megszorozva  
 

az egységek tényleges számával}; 

 

ii.  az egységek tényleges száma teljesíti a következő követelményeket:  

 

- az egységek a 3. cikkben meghatározott időszakon belül ténylegesen 

felhasználásra vagy előállításra kerültek, 

 

- az egységek szükségesek a cselekvés végrehajtásához, vagy a cselekvés 

eredményeképpen keletkeztek, és 

 

- az egységek száma azonosítható és ellenőrizhető, különösen pedig 

nyilvántartásokkal és dokumentumokkal alá van támasztva (lásd a 18. 

cikket);  

 

c) átalányfinanszírozás esetén:  

 

i.  számításuk a 2. mellékletben meghatározott átalányfinanszírozási ráta 

alkalmazásával történik; 

 

ii.  a költségek (tényleges költségek, egységköltségek[, egyösszegű átalányok]), 

amelyekre az átalányfinanszírozási rátát alkalmazzák, teljesítik a támogathatóság e 

cikkben foglalt feltételeit[;][.]  

 
d) [VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha az 5.2. cikk egyösszegű átalányt irányoz elő: 

egyösszegű átalány elszámolása esetén:  

 

i.  a támogatható összeg megegyezik a 2. mellékletben meghatározott összeggel; 

és 

 

ii.  a cselekvés megfelelő feladatai vagy részei az 1. mellékletnek megfelelően 
végrehajtásra kerültek.] 

 

6.2. A költségek támogathatóságának különös feltételei 

 

A költségek akkor támogathatók, ha az általános feltéteket (lásd az előzőekben) és a 

következő költségvetési kategóriákra vonatkozóan az alábbiakban megállapított különös 

feltételeket egyaránt teljesítik: 

 

A. közvetlen személyi költségek;  

B. az alvállalkozói szerződések közvetlen költségei;  
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C. [1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha a 15. cikket alkalmazni kell: a harmadik 

feleknek nyújtott pénzügyi támogatás közvetlen költségei;] [2. VÁLASZTHATÓ 

SZÖVEGELEM: nem alkalmazandó;] 

D. egyéb közvetlen költségek; 

E. közvetett költségek; 
F. [1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – egységköltség-alapú költségmeghatározás 

alapján [vagy egyösszegű átalány formájában] elszámolt sajátos költségek esetében: 

[a sajátos költségkategória vagy költségkategóriák megnevezése17]][2. 

VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: nem alkalmazandó]. 

 

„Közvetlen költség” az a költség, amely közvetlenül kapcsolódik a cselekvés végrehajtásához, 

és így közvetlenül hozzárendelhető ahhoz. A közvetlen költségek nem tartalmazhatnak 

közvetett költségeket (lásd az alábbi E. pontot). 

 

„Közvetett költség” az a költség, amely nem kapcsolódik közvetlenül a cselekvés 

végrehajtásához, és így közvetlenül nem rendelhető ahhoz hozzá.  

 
A. Közvetlen személyi költségek [(az F. pont hatálya alá tartozók kivételével)]: 

 

A támogatható személyi költségek típusai  

 

A.1. A személyi költségek akkor támogathatók, ha olyan személyekhez kapcsolódnak, akik 

munkaszerződés (vagy azzal egyenértékű kinevezési okmány) alapján a kedvezményezett 

javára dolgoznak, és meg vannak bízva a cselekvés elvégzésével („alkalmazotti (vagy azzal 

egyenértékű) költségek”). A személyi költségek nem haladhatják meg a nemzeti jog vagy a 

munkaszerződés (vagy azzal egyenértékű kinevezési okmány) által előírt munkabérek 

(ideértve a szülői szabadság időtartama alatt kifizetett munkabért is), társadalombiztosítási 

hozzájárulások, adók és a javadalmazás részét képező egyéb költségek összegét.  

 

A nonprofit jogalanyként18 működő kedvezményezettek elszámolhatják személyi költségként 

a cselekvés elvégzésével megbízott személyeknek kifizetett egyéb javadalmazást is (a 

szerződés jellegétől függetlenül ideértve a kiegészítő szerződés alapján teljesített ilyen 

kifizetéseket is), amennyiben:  

 

a) az a kedvezményezett szokásos javadalmazási gyakorlatának részét képezi, és 

kifizetésére azonos módon kerül sor minden olyan esetben, amikor azonos típusú 

munkára vagy szakértelemre van szükség; 

 

b) a kiegészítő kifizetések számításának kritériumai objektívek és a kedvezményezett 

általánosan, az igénybe vett finanszírozás forrásától függetlenül alkalmazza őket.   

                                                 
17  A költségkategória pontos megnevezését kell beírni, ahogyan a Bizottságnak az egységköltség-alapú 

költségmeghatározást vagy egyösszegű átalány elszámolását engedélyező határozatában szerepel. Például 
„kutatási infrastruktúrához nyújtott transznacionális hozzáférés hozzáférési költségei”, „klinikai kutatások 
költségei”, „épületek energiahatékonyságával összefüggő intézkedések költségei”. 

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

bekezdésének 14. pontjában: „nonprofit jogalany”: jogi formájából adódóan nonprofitnak minősülő 
jogalany, vagy olyan jogalany, amelynek nyereségéből a rá vonatkozó törvényi, jogszabályi kötelezettség 
értelmében a részvényesei, illetve tagjai nem részesedhetnek.  
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„Egyéb javadalmazás”: a javadalmazás azon része, amely meghaladja azt az összeget, amelyet 

az adott személy a nemzeti programok keretében finanszírozott projekteken végzett munkával 

töltött időre kapna. 

 

A cselekvés elvégzésével megbízott személyeknek kifizetett ilyen típusú egyéb javadalmazás 

a következő összeghatárig támogatható:  

 

a) ha a személy egész évben teljes munkaidőben kizárólag a cselekvés végrehajtásán 

dolgozik: 8000 EUR-ig; 

 

b) ha a személy kizárólag a cselekvés végrehajtásán dolgozik, de nem egész évben vagy 

nem teljes munkaidőben: a 8000 EUR időarányos hányadáig; 

 

c) ha a személy nem kizárólag a cselekvés végrehajtásán dolgozik: a következőképpen 

meghatározott időarányos összegig:  

 

{{8000 EUR  

 

elosztva  
 
az éves munkaóraszámmal (lásd alább)},  
 
megszorozva 
 

azon órák számával, amelyeket a személy az adott évben a cselekvés végrehajtásának szentelt}. 
 

A.2. A kedvezményezettnél munkaszerződéstől eltérő közvetlen szerződéssel foglalkoztatott 

természetes személyek költségei akkor támogatható személyi költségek, ha:  

 

a) a személy hasonló feltételek mellett dolgozik, mint egy alkalmazott (különösen a 

munka szervezésének módját, a végzett feladatokat és a feladatok elvégzésének 

helyszínét tekintve); 

 

b) az elvégzett munka eredménye a kedvezményezettet illeti meg (kivéve, ha kivételesen 

másban állapodnak meg); és 

 

c) a költségek nem térnek el jelentős mértékben a hasonló feladatokat ellátó, a 

kedvezményezettnél munkaszerződéssel foglalkoztatott személyek költségeitől.  

 

A.3. A harmadik fél által pénzbeni ellenszolgáltatás fejében kirendelt személyek 

költségei akkor támogatható személyi költségek, ha teljesülnek a 11.1. cikkben foglalt 

feltételek. 

 

A.4. Amennyiben a kedvezményezett kis- és középvállalkozás, a kedvezményezett 

munkabérben nem részesülő, a cselekvés végrehajtásán dolgozó tulajdonosainak („kkv-

tulajdonosok”) költségei akkor támogatható személyi költségek, ha összegük megegyezik a 

2a. melléklet szerinti egységköltség és a ténylegesen a cselekvés végrehajtásának szentelt 

órák száma szorzatával.  

 



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

Horizont 2020 – Támogatásimegállapodás-minták – Általános minta – Több kedvezményezett – 5. verzió – 

2017. október 18. 

25 

A.5. Amennyiben a kedvezményezett természetes személy („természetes személy 

kedvezményezett”) és nem részesül munkabérben, költségei akkor támogatható személyi 

költségek, ha összegük megegyezik a 2a. melléklet szerinti egységköltség és a ténylegesen a 

cselekvés végrehajtásának szentelt órák száma szorzatával.  

 
[A.6. [VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – kutatási infrastruktúrához nyújtott 

transznacionális hozzáférés esetében: A kutatási infrastruktúrához nyújtott 

transznacionális hozzáférés személyi költségei csak akkor támogathatók, ha a 16.1.1. cikkben 

foglalt feltételek is teljesülnek.] [VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – kutatási 

infrastruktúrához nyújtott virtuális hozzáférés esetében: A kutatási infrastruktúrához 

nyújtott virtuális hozzáférés személyi költségei csak akkor támogathatók, ha a 16.2. cikkben 

foglalt feltételek is teljesülnek.] 

 

Számítás  

 

A személyi költségeket a kedvezményezetteknek a következőképpen kell meghatározniuk:  

 

{{órabér  

 

megszorozva  
 
a cselekvés végrehajtásának szentelt órák tényleges számával},  
 
megnövelve   
 

nonprofit jogalanyok esetében: a fentiekben (A.1. pont) meghatározott feltételeknek megfelelően a 

cselekvés elvégzésével megbízott személyeknek kifizetett egyéb javadalmazással}. 

 

Az elszámolt tényleges óraszámnak minden egyes személy esetében azonosíthatónak és 

ellenőrizhetőnek kell lennie (lásd a 18. cikket).  

 

Az EU és az Euratom által nyújtott támogatások keretében egy évre összesen elszámolt 

óraszám egyetlen személy esetében sem lehet nagyobb az órabér meghatározása során 

figyelembe vett éves munkaóraszámnál. Ennek megfelelően a támogatás terhére legfeljebb a 

következő óraszám számolható el: 

 
{az adott évi éves munkaóraszám (lásd alább) 
 
csökkentve 
 
a kedvezményezett által az adott személy esetében az adott évre az EU és az Euratom más támogatásai 

keretében összesen elszámolt óraszámmal}. 

 

Az „órabér” a következők egyike: 

 

a) a tényleges költségként (azaz az A.1., A.2., A.3. [és A.6.] költségvetési kategória keretében) 

elszámolt személyi költségek esetében az órabért teljes pénzügyi évre kell kiszámítani, a 

következőképpen: 

 
{az adott személy tényleges éves személyi költsége (az egyéb javadalmazást nem számítva)  
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elosztva  
 
az éves munkaóraszámmal} 
 

úgy, hogy az adott jelentéstételi időszak minden egyes teljes pénzügyi éve esetében az 

adott évi éves személyi költséget és az adott évi munkaóraszámot veszik figyelembe. 

Ha valamelyik pénzügyi év a jelentéstételi időszak végéig nem zárult le, a 

kedvezményezetteknek a legutóbbi olyan lezárt pénzügyi év munkaóraszámát kell 

figyelembe venniük, amelyre vonatkozóan állnak rendelkezésre adatok.  

 

Az „éves munkaóraszám” tekintetében a kedvezményezettek a következő lehetőségek 

közül választhatnak:  

 

i.  „fix óraszám”: 1720 óra a teljes munkaidőben dolgozó személyek 

esetében, ennek időarányos hányada a nem teljes munkaidőben dolgozó 

személyek esetében;  

 

ii.  „egyéni éves munkaóraszám”: azon órák teljes száma, amelyeket a 

személy az adott évben a kedvezményezett számára ledolgozott, melyet a 

következőképpen kell meghatározni:  

 
{a személy elméleti éves munkaóraszáma (a munkaszerződés, az alkalmazandó 
kollektív szerződés vagy a nemzeti jog szerint) 
 

megnövelve  
 
a túlórák mennyiségével, és  
 
csökkentve  
 

a távollétek (például betegszabadság, külön szabadság) időtartamával}. 

 

Az „elméleti éves munkaóraszám” azt az időtartamot jelenti, amelynek 

során a munkaszerződés, az alkalmazandó kollektív szerződés vagy a 

munkaidőre vonatkozó nemzeti jogi rendelkezések értelmében az adott 

személynek munkát kell végeznie, a munkáltató rendelkezésére kell állnia 

és el kell látnia feladatait és/vagy teljesítenie kell kötelezettségeit.  

 

Ha a szerződés (alkalmazandó kollektív szerződés, a munkaidőre 

vonatkozó nemzeti jogi rendelkezések) nem teszi lehetővé az elméleti éves 

munkaóraszám meghatározását, akkor ez a lehetőség nem alkalmazható; 

 

iii.  „standard éves munkaóraszám”: a kedvezményezett által az általa 

foglalkoztatottak esetében a szokásos költségszámítási gyakorlatának 

megfelelően általánosan figyelembe vett standard éves munkaóraszám. 

Ennek a számnak legalább a „standard elméleti éves munkaóraszám” 90%-

ának kell lennie.  

 

Ha a standard elméleti éves munkaóraszám megállapítása nem lehetséges, 

ez a lehetőség nem alkalmazható.  
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A cselekvés elvégzésével megbízott személyek által ténylegesen szülői 

szabadságon töltött idő valamennyi fenti lehetőség esetében levonható az éves 

munkaóraszámból. 

 

A kedvezményezettek dönthetnek úgy is, hogy a havi órabért számítják ki a következő 

módon: 

 

{az adott személy tényleges havi személyi költsége (az egyéb javadalmazást nem számítva) 

 

elosztva 
 

{az éves munkaóraszám 1/12-ével}} 

 

úgy, hogy az adott havi személyi költségeket veszik figyelembe, valamint az éves 

munkaóraszámot (annak egytizenkettedét), amely a fenti i. vagy iii. lehetőség szerint 

került kiszámításra, azaz:  

 

- fix óraszám vagy 

 

- standard éves munkaóraszám. 

 

Havi órabér figyelembevétele esetén a szülői szabadságon töltött idő nem vonható le. 

A kedvezményezettek ugyanakkor elszámolhatnak a szülői szabadság időszaka során 

felmerült személyi költségeket, időarányosan azzal, hogy az érintett személy az adott 

pénzügyi évben mennyit dolgozott a cselekvés megvalósításán. 

 

Ha az alapjavadalmazás bizonyos részeit egy hónapnál hosszabb időszak alapján 

számítják ki, a kedvezményezettek csak a javadalmazásnak az adott hónapon alapuló 

részét vehetik figyelembe (függetlenül az adott hónapra ténylegesen kifizetett 

összegtől). 

 

Minden kedvezményezett minden teljes pénzügyi évben csak az egyik lehetőséget veheti 

igénybe (teljes pénzügyi év vagy hónapok alapján történő számítás); 

 

b) az egységköltség-alapú költségmeghatározás alapján (azaz az A.1., A.2., A.4., A.5. [és 

A.6.] költségvetési kategória keretében) elszámolt személyi költségek esetében az órabér a 

következő összegek valamelyike:  

 

i.  kkv-tulajdonosok és természetes személy kedvezményezettek esetében: a 2a. 

mellékletben meghatározott órabér (lásd a fenti A.4. és A.5. pontot); 

 

ii.  a kedvezményezett szokásos költségszámítási gyakorlata alapján elszámolt 

személyi költségek esetében: a kedvezményezett által a szokásos költségszámítási 

gyakorlata alapján meghatározott órabér, amennyiben:  

 

- a költségszámítási gyakorlat alkalmazása következetes módon, objektív 

kritériumok szerint, az igénybe vett finanszírozás forrásától függetlenül 

egységesen történik, 
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- meghatározása a kedvezményezett könyvelésében rögzített tényleges személyi 

költségek felhasználásával történik, és összege sem nem támogatható 

költségeket, sem más költségvetési kategóriákba tartozó költségeket nem 

tartalmaz. 

 

A tényleges személyi költségeket a kedvezményezett előirányzott vagy becsült 

tényezők figyelembevételével korrigálhatja. Ezeknek a tényezőknek 

relevánsaknak kell lenniük a személyi költségek szempontjából, észszerűeknek 

kell lenniük, és teljesíteniük kell az objektivitásra és az ellenőrizhetőségre 

vonatkozó követelményeket,  

 

és 

 

- az órabér számítása az éves munkaóraszám (lásd fent) felhasználásával 

történik. 

 
B. Az alvállalkozói szerződések közvetlen költségei [(az F. pont hatálya alá tartozók 

kivételével)] – beleértve a kapcsolódó vámokat és illetékeket, adókat és járulékokat, például a 

kedvezményezett által befizetett nem levonható hozzáadottérték-adót (héa) is – akkor 

támogathatók, ha teljesülnek a 13.1.1. cikkben foglalt feltételek. 

 
[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – kutatási infrastruktúrához nyújtott transznacionális 

hozzáférés esetében: Az alvállalkozói szerződéseknek a kutatási infrastruktúrához nyújtott 

transznacionális hozzáféréssel összefüggésben felmerülő közvetlen költségei csak akkor 

támogathatók, ha a 16.1.1. cikkben foglalt feltételek is teljesülnek.] 

 
[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – kutatási infrastruktúrához nyújtott virtuális 

hozzáférés esetében: Az alvállalkozói szerződéseknek a kutatási infrastruktúrához nyújtott 

virtuális hozzáféréssel összefüggésben felmerülő közvetlen költségei csak akkor 

támogathatók, ha a 16.2. cikkben foglalt feltételek is teljesülnek.] 

 
C. A harmadik feleknek nyújtott pénzügyi támogatás közvetlen költségei [(az F. pont 

hatálya alá tartozók kivételével)]  

 
[1a. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha a 15.1. cikket alkalmazni kell: C.1. A pénzügyi 

támogatás nyújtásának közvetlen költségei akkor támogathatók, ha teljesülnek a 15.1.1. 

cikkben foglalt feltételek.] 

 
[1b. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha a 15.2. cikket alkalmazni kell: C.2. A pénzdíj 

formájában nyújtott pénzügyi támogatás közvetlen költségei  akkor támogathatók, ha 

teljesülnek a 15.2.1. cikkben foglalt feltételek.] 

 
[2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: Nem alkalmazandó.] 

 
D. Egyéb közvetlen költségek [(az F. pont hatálya alá tartozók kivételével)]: 

 

D.1. Az utazási költségek és a kapcsolódó napidíjak – beleértve a kapcsolódó vámokat és 

illetékeket, adókat és járulékokat, például a kedvezményezett által befizetett nem levonható 
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hozzáadottérték-adót (héa) is – akkor támogathatók, ha összhangban vannak a 

kedvezményezett szokásos utaztatási gyakorlatával. 

 
[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – kutatási infrastruktúrához nyújtott transznacionális 

hozzáférés esetében: A kutatási infrastruktúrához nyújtott transznacionális hozzáféréssel  

összefüggésben felmerülő utazási költségek csak akkor támogathatók, ha a 16.1.1. cikkben 
foglalt feltételek is teljesülnek.] 

 
D.2. [1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – általában: A – használt vagy új – felszerelés, 

infrastruktúra és más javak értékcsökkenésének költségei  (ahogyan azok a kedvezményezett 

könyvelésében szerepelnek) akkor támogathatók, ha a beszerzés a 10.1.1. cikknek megfelelően 

történt, és az értékcsökkenés leírására a nemzetközi számviteli standardoknak és a 

kedvezményezett szokásos számviteli gyakorlatának megfelelően kerül sor.  

 
A felszerelés, infrastruktúra és más javak bérletének vagy haszonbérletének költségei – 

beleértve a kapcsolódó vámokat és illetékeket, adókat és járulékokat, például a 

kedvezményezett által befizetett nem levonható hozzáadottérték-adót (héa) is – szintén 

támogathatók, de csak akkor, ha nem haladják meg a hasonló felszerelés, infrastruktúra, 

illetve más javak értékcsökkenésének költségeit, és nem tartalmaznak finanszírozási díjakat.  

 
A pénzbeni ellenszolgáltatás fejében természetbeni hozzájárulásként átadott felszerelés, 

infrastruktúra és más javak költségei akkor támogathatók, ha nem haladják meg a hasonló 

felszerelés, infrastruktúra, illetve más javak értékcsökkenésének költségeit és nem 

tartalmaznak finanszírozási díjakat, továbbá teljesülnek a 11.1. cikkben meghatározott 

feltételek. 

 

A költségeknek kizárólag a cselekvés időtartamához és a cselekvés céljaira való tényleges 
igénybevétel mértékéhez tartozó része kerül figyelembevételre.] 

 
[2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – az előző helyett, ha a munkaprogram ezt irányozza 

elő:19 A – használt vagy új – felszerelés, infrastruktúra és más javak beszerzési költségei 

(ahogyan azok a kedvezményezett könyvelésében szerepelnek) akkor támogathatók, ha a 

felszerelés, infrastruktúra, illetve más javak beszerzése a 10.1.1. cikknek megfelelően történt.  

 
A felszerelés, infrastruktúra és más javak bérletének vagy haszonbérletének költségei – 

beleértve a kapcsolódó vámokat és illetékeket, adókat és járulékokat, például a 

kedvezményezett által befizetett nem levonható hozzáadottérték-adót (héa) is – szintén 

támogathatók, de csak akkor, ha nem haladják meg a hasonló felszerelés, infrastruktúra, 

illetve más javak értékcsökkenésének költségeit, és nem tartalmaznak finanszírozási díjakat.  

 
A pénzbeni ellenszolgáltatás fejében természetbeni hozzájárulásként átadott felszerelés, 

infrastruktúra és más javak költségei akkor támogathatók, ha nem haladják meg a hasonló 

felszerelés, infrastruktúra, illetve más javak értékcsökkenésének költségeit és nem 

tartalmaznak finanszírozási díjakat, továbbá teljesülnek a 11.1. cikkben meghatározott 
feltételek.] 

                                                 
19  Csak olyan kivételes esetben alkalmazható, ha a cselekvés jellege és a felszerelés vagy más javak 

igénybevételének körülményei indokolják, és a munkaprogram erről kifejezetten rendelkezik. 
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[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – a fenti első két választható szövegelem bármelyike 

mellett, kutatási infrastruktúrához nyújtott transznacionális hozzáférés esetében: Kivételes 

szabályként kutatási infrastruktúrához nyújtott transznacionális hozzáférés esetében (lásd a 

16.1. cikket) a kedvezményezettek ilyen költségeket (azaz értékcsökkenthető felszerelés, 

infrastruktúra és más javak bérletének, haszonbérletének, beszerzésének költségeit) nem 
számolhatnak el.]  

 
[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – a fenti első két választható szövegelem bármelyike 

mellett, kutatási infrastruktúrához nyújtott virtuális hozzáférés esetében, kivéve, ha a 

munkaprogram kifejezetten megengedi a kutatási infrastruktúrához nyújtott virtuális 

hozzáférést szolgáló tőkebefektetést: Kivételes szabályként kutatási infrastruktúrához nyújtott 

virtuális hozzáférés esetében (lásd a 16.2. cikket) a kedvezményezettek ilyen költségeket (azaz 

értékcsökkenthető felszerelés, infrastruktúra és más javak bérletének, haszonbérletének, 
beszerzésének költségeit) nem számolhatnak el.] 

 

D.3. Az egyéb áruk és szolgáltatások költségei – beleértve a kapcsolódó vámokat és 

illetékeket, adókat és járulékokat, például a kedvezményezett által befizetett nem levonható 

hozzáadottérték-adót (héa) is – akkor támogathatók, ha: 

 

a) beszerzésük kifejezetten a cselekvés végrehajtásának céljára, a 10.1.1. cikknek 

megfelelően történt; vagy 

 

b) pénzbeni ellenszolgáltatás fejében, természetbeni hozzájárulásként, a 11.1. cikknek 

megfelelően kerültek átadásra. 

 

Ilyen áru és szolgáltatás lehet például a fogyóeszköz és az ellátmány, a terjesztés (beleértve a 

szabad hozzáférés biztosítását is), az eredmények oltalom alá helyezése, a pénzügyi 

kimutatásokra vonatkozó igazolások elkészítése (ha e megállapodás megköveteli  ilyen 

igazolás benyújtását), a módszertanra vonatkozó igazolások elkészítése, a fordítás vagy a 

közzététel. 

 
[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – kutatási infrastruktúrához nyújtott transznacionális 

hozzáférés esetében: Az egyéb áruk és szolgáltatások kutatási infrastruktúrához nyújtott 

transznacionális hozzáféréssel összefüggésben felmerülő költségei csak akkor támogathatók, 

ha a 16.1.1. cikkben foglalt feltételek is teljesülnek.] 

 
[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – kutatási infrastruktúrához nyújtott virtuális 

hozzáférés esetében: Az egyéb áruk és szolgáltatások kutatási infrastruktúrához nyújtott 

virtuális hozzáféréssel összefüggésben felmerülő költségei csak akkor támogathatók, ha a 

16.2. cikkben foglalt feltételek is teljesülnek.] 

 
D.4. A „nagy méretű kutatási infrastruktúra”20 tőke- és működési költségei [1. 

VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – általában: akkor támogathatók, ha a nagy méretű 

kutatási infrastruktúra igénybevétele közvetlenül a cselekvés végrehajtását szolgálja, és:  

                                                 
20  A „nagy méretű kutatási infrastruktúra” olyan, meghatározott kedvezményezetthez tartozó kutatási 

infrastruktúra, amelynek összértéke legalább 20 millió EUR; az infrastruktúra összértéke az adott 
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a)  a nagy méretű kutatási infrastruktúra értéke az összes állóeszköz értékének legalább 

75%-a (bekerülési értékeket figyelembe véve, az adott kedvezményezettnek az e 

megállapodás aláírásának időpontja előtti utolsó lezárt mérlegében szereplő, illetőleg 

a kutatási infrastruktúra21 bérletének, illetve haszonbérletének költségei alapján 

meghatározott értékekből kiindulva); 

 

b)  a kedvezményezett által a nagy méretű kutatási infrastruktúra költségeinek 
elszámolására alkalmazott módszertant a Bizottság kedvezően elbírálta („előzetes 

értékelés”); 

 

c)  a kedvezményezett csak a költségeknek a cselekvés időtartamához és a cselekvés 

céljaira való tényleges igénybevétel mértékéhez tartozó részét számolja el támogatható 

közvetlen költségként; és 

 

d)  teljesítik a „Horizont 2020” keretprogram támogatási megállapodásaihoz készült 
magyarázatokban található részletes feltételeket.] 

 
[2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – a „Kutatási infrastruktúra” rész alapján közzétett 

pályázati felhívások összes tématerületéhez (az elektronikus infrastruktúrára vonatkozók 

kivételével): Nem alkalmazandó.] 

 
[3. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha a munkaprogram így rendelkezik: Nem 

alkalmazandó.] 

 

D.5. A belső elszámolású, közvetlenül a cselekvés céljára igénybe vett áruk és 

szolgáltatások költségei akkor támogathatók, ha: 

 

a) azok elszámolása a kedvezményezett szokásos költségszámítási gyakorlatának 

megfelelően kiszámított, egységköltség-alapú költségmeghatározás alapján elszámolt 

költségen alapul; 

  

b) a költségszámítási gyakorlat alkalmazása következetes módon, objektív kritériumok 

szerint, az igénybe vett finanszírozás forrásától függetlenül egységesen történik; 

 

                                                                                                                                                         
kedvezményezettnél található összes infrastruktúra-elem azon bekerülési eszközértékeinek összegét jelenti, 
amelyek az adott kedvezményezettnek az e megállapodás aláírásának időpontja előtti utolsó lezárt 
mérlegében szerepelnek, vagy amelyek meghatározása a kutatási infrastruktúra bérletének, illetve 
haszonbérletének költségei alapján történt. 

21  A fogalom meghatározását lásd a „Horizont 2020” keretprogramot létrehozó 1291/2013/EU rendelet 2. 

cikkének 6. pontjában: „kutatási infrastruktúrák”: olyan létesítmények, erőforrások és szolgáltatások, 
amelyeket a kutatói közösségek a szakterületükön folytatandó kutatásokhoz és az innováció előmozdításához 
igénybe vesznek. Ezek adott esetben a kutatáson kívül is használhatók, például oktatásra vagy 
közszolgáltatások nyújtására. Ide tartoznak a fontosabb tudományos berendezések (vagy eszközkészletek); a 
tudásalapú erőforrások, például a gyűjtemények, archívumok vagy tudományos adatok; az elektronikus 
infrastruktúrák, például az adat- és számítástechnikai rendszerek és a kommunikációs hálózatok; továbbá 

minden olyan egyedi jellegű infrastruktúra, amely létfontosságú a kutatás és az innováció területén a 
kiválóság megvalósítása érdekében. Az ilyen infrastruktúrák lehetnek „egy helyszínre telepítettek”, 
„virtuálisak” vagy „szétszórtak”. 
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c) az egységköltség-alapú költségmeghatározás alapján elszámolt költség kiszámítása az 

árunak vagy a szolgáltatásnak a kedvezményezett könyvelésében rögzített tényleges 

költsége felhasználásával történik, és összege nem tartalmaz sem nem támogatható 

költségeket, sem más költségvetési kategóriákba tartozó költségeket.  

 

A tényleges költségeket a kedvezményezett előirányzott vagy becsült tényezők 

figyelembevételével korrigálhatja. Ezeknek a tényezőknek relevánsaknak kell lenniük 

a költségek szempontjából, észszerűeknek kell lenniük, és teljesíteniük kell az 

objektivitásra és az ellenőrizhetőségre vonatkozó követelményeket;  

 

d) az egységköltség-alapú költségmeghatározás alapján elszámolt költségbe nem 

tartoznak bele olyan tételek költségei, amelyek nem közvetlenül a kiszámlázott áru 

vagy szolgáltatás előállításához kapcsolódnak.  

 

A „belső elszámolású áruk és szolgáltatások” olyan áruk vagy szolgáltatások, amelyeket a 

kedvezményezett közvetlenül biztosít a cselekvés céljára, és amelyek értékét a 

kedvezményezett a szokásos költségszámítási gyakorlata alapján határozza meg. 

 
E. Közvetett költségek [(az F. pont hatálya alá tartozók kivételével)]: 

 

A közvetett költségek akkor támogathatók, ha elszámolásuk a támogatható közvetlen 

költségekre (lásd az 5.2. cikket és a fenti A–D. pontot) alkalmazott 25%-os 

átalányfinanszírozási ráta alapján történt, és az alapul vett támogatható közvetlen költségek 

nem tartalmazzák:  

 

a)  az alvállalkozói szerződések költségeit; [és]   

 

b) a harmadik felek által természetben rendelkezésre bocsátott és nem a 

kedvezményezetthez tartozó helyszíneken felhasznált erőforrások költségeit[;][és]  

 
c)  [1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha a 15. cikket alkalmazni kell: a harmadik 

feleknek nyújtott pénzügyi támogatás költségeit; [és] ][2. VÁLASZTHATÓ 

SZÖVEGELEM: nem alkalmazandó;] 

 
d)  [1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha a 6.2. cikk F. pontját alkalmazni kell, és 

az egységköltség-alapon [vagy egyösszegű átalány formájában] elszámolt sajátos 

költség a közvetett költségeket is fedezi: [az 5.2. cikk f) pontjának és a 6.2. cikk F. 

pontjának hatálya alá tartozó, egységköltség-alapon elszámolt költségeket.][az 5.2. 

cikk f) pontjának és a 6.2. cikk F. pontjának hatálya alá tartozó, egyösszegű átalány 
formájában elszámolt költségeket.]]  [2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: nem 

alkalmazandó.] 

 

Az EU vagy az Euratom költségvetéséből vissza nem térítendő működési támogatásban22 

részesülő kedvezményezettek a vissza nem térítendő működési támogatás folyósításának 

                                                 
22  A fogalom meghatározását lásd az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 
966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet („966/2012/EU, Euratom költségvetési 
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időtartamára nem számolhatnak el közvetett költségeket, kivéve, ha bizonyítani tudják, hogy a 

vissza nem térítendő működési támogatás nem fedezi a cselekvés semmilyen költségét.  

 
F. [1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: [a sajátos költségkategória vagy 

költségkategóriák megnevezése23][2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha a 

támogatáshoz nem tartoznak sajátos költségkategóriák: Sajátos költségkategória vagy 

költségkategóriák] 

 
[1a. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – azon sajátos költségkategóriák esetében, amelyek 

kapcsán a Bizottság vonatkozó határozata egységköltség-alapú költségmeghatározást ír elő, 

és ez az előírás az adott támogatás esetében alkalmazható:  [A][Az] [a sajátos 

költségkategória megnevezése] akkor támogatható költségek, ha összegük megegyezik a 2a. 

melléklet szerinti egységköltség és az egységek tényleges száma szorzatával[, és 
[támogathatósági feltételek, ha vannak]].] 

 
[1b. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – azon sajátos költségkategóriák esetében, amelyek 

kapcsán a Bizottság vonatkozó határozata egyösszegű átalány elszámolását írja elő, és ez az 

előírás az adott támogatás esetében alkalmazható: [A][Az] [a sajátos költségkategória 

megnevezése] akkor támogatható költségek, ha összegük megegyezik a 2. mellékletben 

megállapított egyösszegű átalánnyal, és a cselekvés megfelelő feladatai vagy részei az 1. 
mellékletnek megfelelően végrehajtásra kerültek.] 

 

[ugyanez mindegyik sajátos költségkategóriára] 

 
[2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: Nem alkalmazandó.] 

 

6.3. A kapcsolódó harmadik felek költségei támogathatóságának feltételei   

 
[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha a 14. cikket alkalmazni kell: A kapcsolódó 

harmadik feleknél felmerülő költségek akkor támogathatók, ha értelemszerűen teljesítik az e 

cikkben (6.1. és 6.2. cikk) és a 14.1.1. cikkben foglalt általános és különös támogathatósági 
feltételeket.] 

 
[2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: Nem alkalmazandó.] 

 

6.4. A harmadik felek által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott természetbeni 

hozzájárulások támogathatóságának feltételei  

 

A harmadik felek által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott természetbeni 

hozzájárulások az adott kedvezményezett [vagy kapcsolódó harmadik fél]  szempontjából 

                                                                                                                                                         
rendelet” – HL L 218., 2012.10.26., 1. o.) 121. cikke (1) bekezdésének b) pontjában: „vissza nem térítendő 

működési támogatás”: a költségvetésből nem visszterhesen juttatott közvetlen pénzügyi hozzájárulás 
általános európai uniós érdeket szolgáló vagy valamely európai uniós szakpolitika részét képző vagy azt 
támogató célkitűzés érdekében tevékenykedő szervezet működésének finanszírozására. 

23 A költségkategória pontos megnevezését kell beírni, ahogyan a Bizottságnak az egységköltség-alapú 

költségmeghatározást vagy egyösszegű átalány elszámolását engedélyező határozatában szerepel. Például 
„kutatási infrastruktúrához nyújtott transznacionális hozzáférés hozzáférési költségei”, „klinikai kutatások 
költségei”, „épületek energiahatékonyságával összefüggő intézkedések költségei”. 
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akkor támogatható közvetlen költségek, ha a harmadik félnél felmerült költségek 

értelemszerűen teljesítik az e cikkben (6.1. és 6.2. cikk) és a 12.1. cikkben foglalt általános és 

különös támogathatósági feltételeket.   

 

6.5. Nem támogatható költségek 

 

„Nem támogatható költségek”: 

 

a) azok a költségek, amelyek nem teljesítik a fentiekben (6.1–6.4. cikk) foglalt 

feltételeket, köztük különösen: 

 

i. a tőkehozamhoz kapcsolódó költségek; 

 

ii. az adósság- és az adósságszolgálati költségek; 

 

iii. a jövőbeli veszteségekre vagy tartozásokra képzett céltartalékok; 

 

iv. a fizetendő kamatok;  

 

v. a kétes tartozások;  

 

vi. az árfolyamveszteségek; 

 

vii. a kedvezményezett bankja által [a Bizottság][az Ügynökség]  átutalásai 

kapcsán felszámított bankköltségek;  

 

viii. a túlzott vagy felelőtlen kiadások; 

 

ix. a levonható héa; 

 

x. a cselekvés végrehajtásának felfüggesztése (lásd a 49. cikket) idején felmerült 

költségek; 

 

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 [a Bizottságtól][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 – kivéve, ha a kedvezményezett 

bizonyítani tudja, hogy a vissza nem térítendő működési támogatás nem fedezi a 

cselekvés semmilyen költségét[;][.] 

 
[c) VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – a munkaprogramban kifejezetten kizártként 

megjelölt költségkategóriák esetében: [a kizárt költségkategória megnevezése].]  

 

6.6. Nem támogatható költségek elszámolásának következményei 

 

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

 

8. CIKK: A CSELEKVÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ IGÉNYBE VEHETŐ 

ERŐFORRÁSOK – HARMADIK FELEK RÉSZVÉTELE A 

CSELEKVÉSBEN 

 

A kedvezményezetteknek rendelkezniük kell a cselekvés végrehajtásához szükséges 

erőforrásokkal.  

 

Ha a cselekvés végrehajtásához szükséges, a kedvezményezettek:  

 

- végrehajthatnak árubeszerzésre, építési beruházásra és szolgáltatásra irányuló 

beszerzéseket (lásd a 10. cikket),  

 

- igénybe vehetnek harmadik felek által pénzbeni ellenszolgáltatás fejében 

rendelkezésre bocsátott természetbeni hozzájárulásokat (lásd a 11. cikket), 

 

- igénybe vehetnek harmadik felek által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott 

természetbeni hozzájárulásokat (lásd a 12. cikket),  

 

- a cselekvésen belül az 1. mellékletben ismertetett feladatok elvégzésére 

alvállalkozókat vehetnek igénybe (lásd a 13. cikket), 

 

- a cselekvésen belül az 1. mellékletben ismertetett feladatok elvégzésére kapcsolódó 

harmadik feleket vehetnek igénybe (lásd a 14. cikket), 
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- a cselekvésen belül az 1. mellékletben ismertetett feladatok elvégzésére nemzetközi 

partnereket vehetnek igénybe (lásd a 14a. cikket). 

 

Ezekben az esetekben a kedvezményezettek továbbra is kizárólagosan felelnek [a 

Bizottsággal][az Ügynökséggel]  és a többi kedvezményezettel szemben a cselekvés 

végrehajtásáért.  

 

9. CIKK: A CSELEKVÉS EGYES FELADATAINAK ELVÉGZÉSE EU-

FINANSZÍROZÁSBAN NEM RÉSZESÜLŐ 

KEDVEZMÉNYEZETTEK ÁLTAL  

 
[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – EU-finanszírozásban nem részesülő 

kedvezményezettek: 9.1. A cselekvés egyes feladatainak EU-finanszírozásban nem 

részesülő kedvezményezettek általi elvégzésére irányadó szabályok 

 

Azok a kedvezményezettek, amelyek [nem jogosultak EU-finanszírozásra][vagy][nem 
igényelnek finanszírozást] („EU-finanszírozásban nem részesülő kedvezményezettek”), a 

cselekvésen belül az 1. mellékletben számukra kijelölt feladatokat a 7.1. cikknek megfelelően 

kötelesek elvégezni.  

 

A 2. melléklet tartalmazza költségeik becslését, de ezek a költségek: 

 

- nem kerülnek visszatérítésre, és 

 

- nem kerülnek figyelembevételre a támogatás összegének meghatározásakor (lásd az 

5.2., az 5.3. és az 5.4., valamint a 21. cikket). 

 
[A. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha az EU-finanszírozásban nem részesülő 

kedvezményezett NEM a koordinátor, és nem tartoznak hozzá olyan kapcsolódó harmadik 

felek, amelyek EU-finanszírozásban részesülnek: [1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – 

általában: Ezekre a kedvezményezettekre][2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha a 

három választható szövegelem közül több is szerepel a szövegben: [A][Az] [a 

kedvezményezett rövid neve] esetében] nem alkalmazandók a 3. fejezetben, a 10–15. cikkben, 

a 18.1.2. cikkben, a 20.3. cikk b) pontjában, a 20.4. cikk b) pontjában, a 20.6. cikkben, a 21. 
cikkben, a 23a. cikkben, a 26.4. cikkben, a 27.2. cikkben, [VÁLASZTHATÓ 

SZÖVEGELEM: a további hasznosítási kötelezettségek kivételével] a 28.1. cikkben, a 28.2. 

cikkben, a 30.3. cikkben, a 31.5. cikkben, a 40. cikkben, a 42. cikkben, a 43. cikkben, a 44. 

cikkben, a 47. cikkben és a 48. cikkben foglalt rendelkezések.  

 

E [kedvezményezettekkel][kedvezményezettel] szemben nincs helye a 22. cikk értelmében vett 
pénzügyi ellenőrzéseknek, felülvizsgálatoknak és auditoknak.] 

 

[B. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha az EU-finanszírozásban nem részesülő 

kedvezményezetthez/koordinátorhoz tartoznak olyan kapcsolódó harmadik felek, amelyek 

EU-finanszírozásban részesülnek: [1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – általában: 

Ezekre a kedvezményezettekre][2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha a három 

választható szövegelem közül több is szerepel a szövegben:  [A][Az] [a kedvezményezett 
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rövid neve] esetében] nem alkalmazandók a 3. fejezetben, a 10–15. cikkben, a 20.6. cikkben, 

a 23a. cikkben és a 40. cikkben foglalt rendelkezések.  

Az EU-finanszírozás felhasználása nélkül előállított eredményekre nem alkalmazandók a 

26.4. cikkben, a 27.2. cikkben, [VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: a további hasznosítási 

kötelezettségek kivételével] a 28.1. cikkben, a 28.2. cikkben, a 30.3. cikkben és a 31.5. 

cikkben foglalt rendelkezések. 

E [kedvezményezettekkel szemben a saját költségeik][kedvezményezettel szemben a saját 

költségei] vonatkozásában nincs helye a 22. cikk értelmében vett pénzügyi ellenőrzéseknek, 

felülvizsgálatoknak és auditoknak.] 

[C. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha az EU-finanszírozásban nem részesülő 

kedvezményezett a koordinátor, és nem tartoznak hozzá olyan kapcsolódó harmadik felek, 

amelyek EU-finanszírozásban részesülnek: [1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – 

általában: Ezekre a kedvezményezettekre][2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha a 

három választható szövegelem közül több is szerepel a szövegben:  [A][Az] [a 

kedvezményezett rövid neve] esetében] nem alkalmazandók a 3. fejezetben, a 10–15. cikkben, 

a 18.1.2. cikkben, a 20.6. cikkben, a 23a. cikkben, a 26.4. cikkben, a 27.2. cikkben, 

[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: a további hasznosítási kötelezettségek kivételével] a 

28.1. cikkben, a 28.2. cikkben, a 30.3. cikkben, a 31.5. cikkben és a 40. cikkben foglalt 

rendelkezések.  

E [kedvezményezettekkel szemben a saját költségeik][kedvezményezettel szemben a saját 

költségei] vonatkozásában nincs helye a 22. cikk értelmében vett pénzügyi ellenőrzéseknek, 
felülvizsgálatoknak és auditoknak.] 

 

Az EU-finanszírozásban nem részesülő kedvezményezettek nyújthatnak másik 

kedvezményezettnek természetbeni hozzájárulásokat. Ilyenkor a 11. és a 12. cikk 

alkalmazásában harmadik félnek minősülnek.  

 
[kiegészítő VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – finanszírozást nem igénylő 

kedvezményezettek esetében: Amennyiben egy finanszírozást nem igénylő kedvezményezett 

később mégis finanszírozásban részesül (módosítás révén, lásd az 55. cikket), 

visszamenőleges hatállyal valamennyi kötelezettség alkalmazandó.]  

 

9.2.  A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 

 Ha egy EU-finanszírozásban nem részesülő kedvezményezett megszegi az e cikkben előírt 

bármely kötelezettségét, részvétele e megállapodásban megszüntethető (lásd az 50. cikket). 

 

A kötelezettségek ilyen megszegése esetén alkalmazható bármely más, a 6. fejezetben leírt, az 
adott kedvezményezettre alkalmazható intézkedés is.] 

 
[2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: Nem alkalmazandó.] 
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10. CIKK: ÁRUBESZERZÉSRE, ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSRA ÉS 

SZOLGÁLTATÁSRA IRÁNYULÓ BESZERZÉSEK 

 

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

beszerzésekre irányadó szabályok 

 

10.1.1. Ha a cselekvés végrehajtásához szükséges, a kedvezményezettek végrehajthatnak 

árubeszerzésre, építési beruházásra és szolgáltatásra irányuló beszerzéseket.  

 

A kedvezményezetteknek e beszerzések során a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot vagy – 

ha az megfelelő – a legalacsonyabb árú ajánlatot kell kiválasztaniuk. Ennek során kötelesek 

elkerülni mindennemű összeférhetetlenséget (lásd a 35. cikket).  

 
[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: Ha a beszerzés értéke […] EUR-nál nagyobb, akkor a 

kedvezményezettek kötelesek a következő további szabályokat is betartani: […].24] 

 

A kedvezményezettek kötelesek biztosítani, hogy [az Ügynökség,]  a Bizottság, az Európai 

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

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

 

10.1.2.  Azok a kedvezményezettek, amelyek a 2004/18/EK irányelv25 (vagy a 

2014/24/EU irányelv26) alkalmazásában „ajánlatkérő szervnek” vagy a 2004/17/EK irányelv27 

alkalmazásában „ajánlatkérőnek” (vagy a 2014/25/EU irányelv28 alkalmazásában 

„közszolgáltató ajánlatkérőnek”) minősülnek, kötelesek betartani a közbeszerzés területén 

irányadó nemzeti jogi rendelkezéseket. 

 

10.2.  A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 

Ha egy kedvezményezett megszegi a 10.1.1. cikkben előírt bármely kötelezettségét, az érintett 

szerződéssel kapcsolatban felmerülő költségek nem támogathatónak fognak minősülni (lásd a 

6. cikket), és elutasításra kerülnek (lásd a 42. cikket). 

                                                 
24  Ha az engedélyezésre jogosult tisztviselő egyedi szabályok alkalmazása mellett dönt, akkor ezeket a 

szabályokat úgy kell megállapítania, hogy kellőképpen tiszteletben tartsák az arányosság elvét, figyelemmel 
a szerződések értékére, az EU-hozzájárulásnak a cselekvés teljes költségvetésén belüli részarányára, valamint 
a kockázatokra. Az egyedi szabályoknak a költségvetési rendeletben foglalt szabályokon kell alapulniuk. 

Kerülendő a költségvetési rendeletre való olyan egyszerű utalás, amely a konkrét esetben alkalmazandó 
rendelkezéseket nem jelöli meg. Egyedi szabályok csak 60 000 EUR-nál nagyobb értékű beszerzésekre 
állapíthatók meg. Az engedélyezésre jogosult tisztviselő a kockázatok értékelése alapján 60  000 EUR-nál 
nagyobb összeghatárt is megállapíthat. 

25  Az Európai Parlament és a Tanács 2004/18/EK irányelve (2004. március 31.) az építési beruházásra, az 
árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak 

összehangolásáról (HL L 134., 2004.4.30., 114. o.). 
26  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 

2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 65. o.). 
27  Az Európai Parlament és a Tanács 2004/17/EK irányelve (2004. március 31.) a vízügyi, energiaipari, 

közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról (HL L 134., 
2004.4.30., 1. o.). 

28  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU irányelve (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, 
közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 243. o.). 
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Ha egy kedvezményezett megszegi a 10.1.2. 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 

 

11.1.  A harmadik felek által pénzbeni ellenszolgáltatás fejében rendelkezésre bocsátott 

természetbeni hozzájárulások igénybevételére vonatkozó szabályok 

 

Ha a cselekvés végrehajtásához szükséges, a kedvezményezettek igénybe vehetnek harmadik 

felek által pénzbeni ellenszolgáltatás fejében rendelkezésre bocsátott természetbeni 

hozzájárulásokat. 

 

A kedvezményezettek a természetbeni hozzájárulás kifizetésével kapcsolatos költségeket 

elszámolhatják (lásd a 6.1. és a 6.2. cikket); az elszámolható összeg legfeljebb a kirendelt 

személyek, a hozzájárulás tárgyát képező felszerelés, infrastruktúra vagy egyéb javak, 

illetőleg a hozzájárulás keretében rendelkezésre bocsátott más áruk és szolgáltatások kapcsán 

a harmadik félnél felmerült költségekkel egyezhet meg. 

 

A harmadik feleket és hozzájárulásaikat meg kell jelölni az 1. mellékletben. [A Bizottság][Az 

Ügynökség] ugyanakkor jogosult e megállapodás módosítása nélkül (lásd az 55. cikket) olyan 

természetbeni hozzájárulásokat is jóváhagyni, amelyek nem szerepelnek az 1. mellékletben, 

amennyiben: 

 

- ennek szükségességét az időközi szakmai jelentés kifejezetten megindokolja, és  

 

- igénybevételük nem igényli e megállapodás olyan módosítását, amely megkérdőjelezi 

a támogatást odaítélő határozatot vagy sérti a pályázók közötti egyenlő bánásmód 

elvét. 

 

A kedvezményezettek kötelesek biztosítani, hogy [az Ügynökség,]  a Bizottság, az Európai 

Számvevőszék és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) e harmadik felekkel szemben is 

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

 

11.2. A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 

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

természetbeni hozzájárulás kifizetésével kapcsolatban felmerülő költségek 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. 
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12. CIKK: HARMADIK FELEK ÁLTAL TÉRÍTÉSMENTESEN RENDELKEZÉSRE 

BOCSÁTOTT TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSOK 

IGÉNYBEVÉTELE 

 

12.1. A harmadik felek által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott természetbeni 

hozzájárulások igénybevételére vonatkozó szabályok 

 

Ha a cselekvés végrehajtásához szükséges, a kedvezményezettek igénybe vehetnek harmadik 

felek által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott természetbeni hozzájárulásokat.  

 

A kedvezményezettek a kirendelt személyek, a hozzájárulás tárgyát képező felszerelés, 

infrastruktúra vagy egyéb javak, illetőleg a hozzájárulás keretében rendelkezésre bocsátott 

más áruk és szolgáltatások kapcsán a harmadik félnél felmerült költségeket a 6.4. cikknek 

megfelelően támogatható költségként elszámolhatják. 

 

A harmadik feleket és hozzájárulásaikat meg kell jelölni az 1. mellékletben. [A Bizottság][Az 

Ügynökség] ugyanakkor jogosult e megállapodás módosítása nélkül (lásd az 55. cikket) olyan 

természetbeni hozzájárulásokat is jóváhagyni, amelyek nem szerepelnek az 1. mellékletben, 

amennyiben: 

 

- ennek szükségességét az időközi szakmai jelentés kifejezetten megindokolja, és  

 

- igénybevételük nem igényli e megállapodás olyan módosítását, amely megkérdőjelezi 

a támogatást odaítélő határozatot vagy sérti a pályázók közötti egyenlő bánásmód 

elvét. 

 

A kedvezményezettek kötelesek biztosítani, hogy [az Ügynökség,]  a Bizottság, az Európai 

Számvevőszék és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) e harmadik felekkel szemben is 

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

 

12.2.  A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 

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

természetbeni hozzájárulással kapcsolatban a harmadik feleknél felmerülő költségek 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.  

 

13. CIKK: A CSELEKVÉS EGYES FELADATAINAK ELVÉGZÉSE 

ALVÁLLALKOZÓK ÁLTAL 

 

13.1. A cselekvés egyes feladatainak alvállalkozásba adására vonatkozó szabályok 

 

13.1.1. Ha a cselekvés végrehajtásához szükséges, a kedvezményezettek a cselekvés egyes, az 

1. mellékletben megjelölt feladatainak elvégzésére alvállalkozókat vehetnek igénybe. 
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Az alvállalkozói szerződések csak a cselekvés egy lehatárolt részének végrehajtására 

vonatkozhatnak. 

 

A kedvezményezetteknek az alvállalkozói szerződések odaítélésekor a gazdaságilag 

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

kiválasztaniuk. Ennek során kötelesek elkerülni mindennemű összeférhetetlenséget (lásd a 35. 

cikket).  

 
[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: Ha az odaítélendő szerződés értéke […] EUR-nál 

nagyobb, akkor a kedvezményezettek kötelesek a következő további szabályokat is betartani: 
[…].29] 

 
[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzést vagy 

innovatív megoldásokra irányuló beszerzést tartalmazó cselekvések: Ezen túlmenően a 

kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzések és az innovatív megoldásokra irányuló 

beszerzések esetében a kedvezményezetteknek olyan, átlátható és diszkriminációtól mentes 

eljárást kell követniük, amely legalább a következő elemeket tartalmazza:  

 
a) egy „nyílt piaci konzultációt”, amelyről „előzetes tájékoztatót” kell közzétenni Az 

Európai Unió Hivatalos Lapjában, és amelyet széles körben hirdetni kell és meg kell 

ismertetni az érdeklődőkkel; 

 
b) egy, az ajánlattételre legalább 2 hónapos határidőt tűző „szerződési hirdetményt”, 

amelyet közzé kell tenni Az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és amelyet széles 

körben hirdetni kell és meg kell ismertetni az érdeklődőkkel; 

 

c) egy, az alvállalkozói szerződés(ek) végrehajtásának gyakorlati kérdéseit ismertető 
„ajánlati felhívást”, amely olyan funkcionális és teljesítésalapú követelményeken 

alapul, amelyek figyelembe veszik a nyílt piaci konzultáció eredményeit; 

 
d)  az ajánlatok objektív és diszkriminációtól mentes elbírálását és az alvállalkozói 

szerződés(ek) odaítélését a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat ajánlattevője 

(ajánlattevői) számára; 

 
e) egy „szerződés-odaítélésről szóló tájékoztatót”, amelyet közzé kell tenni Az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában. 

 

A kedvezményezetteknek arról is gondoskodniuk kell, hogy minden, az alvállalkozók 

igénybevételével összefüggésben közzétett előzetes tájékoztató, szerződési hirdetmény és 

szerződés-odaítélésről szóló tájékoztató tartalmazza a következő nyilatkozatot:  

                                                 
29  Ha az engedélyezésre jogosult tisztviselő egyedi szabályok alkalmazása mellett dönt, akkor ezeket a 

szabályokat úgy kell megállapítania, hogy kellőképpen tiszteletben tartsák az arányosság elvét, figyelemmel 
a szerződések értékére, az EU-hozzájárulásnak a cselekvés teljes költségvetésén belüli részarányára, valamint 
a kockázatokra. Az egyedi szabályoknak a költségvetési rendeletben foglalt szabályokon kell alapulniuk. 
Kerülendő a költségvetési rendeletre való olyan egyszerű utalás, amely a konkrét esetben alkalmazandó 

rendelkezéseket nem jelöli meg. Egyedi szabályok csak 60 000 EUR-nál nagyobb értékű beszerzésekre 
állapíthatók meg. Az engedélyezésre jogosult tisztviselő a kockázatok értékelése alapján 60  000 EUR-nál 
nagyobb összeghatárt is megállapíthat.  
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„Ez a beszerzés az Európai Unió »Horizont 2020« kutatási és innovációs programja keretében, a(z) 
[szám] sz. támogatási megállapodás alapján finanszírozásban részesül. Az EU azonban ebben a 

beszerzési eljárásban nem vesz részt ajánlatkérő szervként.”] 

 
[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – csak az innovatív megoldásokra irányuló beszerzést 

tartalmazó cselekvésekhez: Az innovatív megoldásokra irányuló beszerzési eljárásokban való 

részvételnek azonos feltételekkel nyitva kell állnia az EU-tagállamok, a társult országok és 

minden más olyan ország ajánlattevői előtt, amelyekkel az EU a közbeszerzés területén 

megállapodást kötött. Ha az innovatív megoldásokra irányuló beszerzési eljárás a WTO 

közbeszerzésekre vonatkozó megállapodásának hatálya alá tartozik, akkor a beszerzés 

keretében kötött alvállalkozói szerződéseknek minden olyan állam ajánlattevői előtt nyitva 

kell állniuk, amely a megállapodást megerősítette. 

 

Ha az innovatív megoldásokra irányuló beszerzés csak és kizárólag olyan prototípusok 

és/vagy teszttermékek megvásárlását célozza, amelyek fejlesztése korábban kereskedelmi 

hasznosítást megelőző beszerzésre irányuló cselekvés keretében történt, akkor a 

kedvezményezettek nem kötelesek a fenti a), b) és e) pontban említett nyílt piaci konzultációt 

lefolytatni, illetőleg szerződési hirdetményt és szerződés-odaítélésről szóló tájékoztatót 

közzétenni. Ilyenkor elegendő, ha a kedvezményezettek egy, a 2004/18/EK irányelv értelmében 

vett közzététel nélküli (vagy a 2014/24/EU irányelv értelmében vett hirdetmény nélküli) 

tárgyalásos eljárás vagy a 2004/17/EK irányelv értelmében vett közzététel nélküli (vagy a 

2014/25/EU irányelv értelmében vett felhívás nélküli) tárgyalásos eljárás keretében legalább 
három szállító részére ajánlati felhívást bocsátanak ki, akik között a korábbi, kereskedelmi 

hasznosítást megelőző beszerzésre irányuló cselekvésben részt vevő szállítóknak is 
szerepelniük kell.30]  

 
[2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – csak a kereskedelmi hasznosítást megelőző 

beszerzést tartalmazó cselekvésekhez: A kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés 

céljából kötött alvállalkozói szerződésekben rendelkezni kell:  

 

- az alvállalkozókat az általuk előállított eredményekkel kapcsolatos szellemi 

tulajdonhoz fűződő jogok tekintetében megillető tulajdonjogról, 

 

- a vevők azon jogáról, hogy saját használatra jogdíjmentesen hozzáférjenek az 

eredményekhez, 

 

- a vevők azon jogáról, hogy harmadik feleknek – méltányos és észszerű feltételekkel, a 

használati engedély továbbadásának kizárásával, az eredmények hasznosítása 

céljából – nem kizárólagos használati engedélyt adjanak vagy az alvállalkozókat ilyen 

engedély adására kötelezzék, 

 

- az alvállalkozók azon kötelezettségéről, hogy a kereskedelmi hasznosítást megelőző 

beszerzés keretében általuk előállított szellemi tulajdon feletti tulajdonjogot 

átruházzák a vevőkre abban az esetben, ha az alvállalkozók az alvállalkozói 

                                                 
30  Lásd a 2004/18/EK irányelv 28. cikkét és 31. cikke (2) bekezdésének a) pontját, amelyet felváltott a 

2014/24/EU irányelv 26. cikke és 32. cikke (3) bekezdésének a) pontja, illetőleg a 2004/17/EK irányelv 40. 
cikke (3) bekezdésének b) pontját, amelyet felváltott a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének b) pontja. 
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szerződésben meghatározott határidőig nem hasznosítják kereskedelmileg az 

eredményeket, 

 

- a vevők azon jogáról, hogy – a szerződés-odaítélésről szóló tájékoztató közzétételével 

egyidejűleg – nyilvánosságra hozzák a nyertes ajánlattevő személyét és a nyertes 

ajánlattevő által összeállított összefoglaló projektleírást, majd pedig – a K+F-

tevékenység végén, az alvállalkozókkal lefolytatott egyeztetést követően – 

nyilvánosságra hozzák az eredményekről összeállított összefoglalót és azon 

alvállalkozók személyét, amelyek sikeresen teljesítették a kereskedelmi hasznosítást 

megelőző beszerzés utolsó szakaszát. 

 

A kedvezményezetteknek biztosítaniuk kell, hogy az alvállalkozó(k) kutatási -fejlesztési 

tevékenységüket (ideértve a fő kutatók munkáját is) többségében az EU-tagállamok vagy a 
társult országok területén végezzék („a teljesítés helyére vonatkozó követelmény”).] 

 

Az 1. mellékletben minden alvállalkozói szerződésre vonatkozóan meg kell jelölni az 

elvégzendő feladatokat és a becsült költségeket, a 2. mellékletben pedig 

kedvezményezettenkénti bontásban meg kell adni az alvállalkozói szerződések becsült 

összköltségét. [A Bizottság][Az Ügynökség]  ugyanakkor jogosult e megállapodás módosítása 

nélkül (lásd az 55. cikket) olyan alvállalkozói szerződéseket is jóváhagyni, amelyek nem 

szerepelnek az 1. és a 2. mellékletben, amennyiben: 

 

- ennek szükségességét az időközi szakmai jelentés kifejezetten megindokolja, és  

 

- nem igénylik e megállapodás olyan módosítását, amely megkérdőjelezi a támogatást 

odaítélő határozatot vagy sérti a pályázók közötti egyenlő bánásmód elvét. 

 
[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – minősített adatok: A cselekvés minősített adatokhoz 

kapcsolódó feladataira vonatkozóan csak [a Bizottság][az Ügynökség] kifejezett, előzetes 
írásbeli jóváhagyásával köthető alvállalkozói szerződés (lásd a 37. cikket).] 

 

A kedvezményezettek kötelesek biztosítani, hogy [az Ügynökség,]  a Bizottság, az Európai 

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

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

 

13.1.2. A kedvezményezettek kötelesek biztosítani, hogy a 35., a 36., a 38. és a 46. cikkben 

foglalt kötelezettségeik az alvállalkozókra is alkalmazandók legyenek. 

 

Azok a kedvezményezettek, amelyek a 2004/18/EK irányelv (vagy a 2014/24/EU irányelv) 

alkalmazásában „ajánlatkérő szervnek” vagy a 2004/17/EK irányelv alkalmazásában 

„ajánlatkérőnek” (vagy a 2014/25/EU irányelv alkalmazásában „közszolgáltató 

ajánlatkérőnek”) minősülnek, kötelesek betartani a közbeszerzés területén irányadó nemzeti 

jogi rendelkezéseket. 

 

13.2.  A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 

Ha egy kedvezményezett megszegi a 13.1.1. cikkben előírt bármely kötelezettségét, az érintett 

alvállalkozói szerződéssel kapcsolatban felmerülő költségek nem támogathatónak fognak 

minősülni (lásd a 6. cikket), és elutasításra kerülnek (lásd a 42. cikket). 
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Ha egy kedvezményezett megszegi a 13.1.2. 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 

 
[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: 14.1.  Kapcsolódó harmadik felek 

igénybevétele a cselekvés egyes feladatainak elvégzésére – Szabályok  

 
14.1.1. A következő kapcsolt jogalanyok31 és a kedvezményezettek valamelyikéhez jogi 

értelemben kapcsolódó harmadik felek32 („kapcsolódó harmadik felek”) végrehajthatják a 

cselekvésnek az 1. mellékletben számukra kijelölt feladatait: 

 

–  [a jogalany neve (rövid név)], amely kapcsolt jogalanyi viszonyban áll a következő 

kedvezményezettel vagy kapcsolódik a következő kedvezményezetthez: 
[kedvezményezett rövid neve] [VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – egyetemleges 

felelősség vállalásának kikötése esetén:, amennyiben beleegyezett, hogy a 

kedvezményezettel egyetemleges felelősséget visel (lásd a 3a. mellékletet)]  

–  [a jogalany neve (rövid név)], amely kapcsolt jogalanyi viszonyban áll a következő 

kedvezményezettel vagy kapcsolódik a következő kedvezményezetthez: 
[kedvezményezett rövid neve] [VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – egyetemleges 

felelősség vállalásának kikötése esetén:, amennyiben beleegyezett, hogy a 

kedvezményezettel egyetemleges felelősséget visel (lásd a 3a. mellékletet)] 

[ugyanez mindegyik kapcsolódó harmadik félre]  

 

A kapcsolódó harmadik felek jogosultak a 6.3. cikknek megfelelően támogatható költségként 

elszámolni a cselekvés általuk elvégzett feladatai kapcsán felmerült költségeiket.  

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

bekezdésének 2. pontjában: „kapcsolt jogalany”: az a jogalany: 
– amelyben egy résztvevő közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik, vagy 
– amely a résztvevővel azonos közvetlen vagy közvetett többségi befolyás alatt áll, vagy  

– amely közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik egy résztvevőben.  
A „többségi befolyás” a következő formák bármelyikét jelentheti: 

a) a kérdéses jogalany jegyzett tőkéje névértéke több mint 50%-ának vagy az adott jogalanyban a 
részvényesi, illetve tulajdonosi szavazatok többségének közvetlen vagy közvetett birtoklása; 

b) a jogalanyban a döntéshozatali jogkör de facto vagy de jure közvetett vagy közvetlen birtoklása. 
A jogalanyok között fennálló következő viszonyok azonban önmagukban nem tekintendők többségi 

befolyásnak: 
a) a jegyzett tőke névértékének több mint 50%-át vagy a részvényesi, illetve tulajdonosi szavazatok 

többségét közvetlen vagy közvetett módon ugyanazon állami befektetési társaság, intézményi 
befektető vagy kockázatitőke-társaság birtokolja; 

b) az adott jogalanyok felett ugyanaz a közjogi szerv gyakorolja a tulajdonosi vagy a felügyeleti 
jogokat. 

32  „A kedvezményezettek valamelyikéhez jogi értelemben kapcsolódó harmadik fél ” minden olyan 
jogalany, amely olyan jogi kapcsolatban áll a kedvezményezettel, amelynek keretében a cselekvésen 
túlmutató módon folytat vele együttműködést. 
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A kedvezményezettek kötelesek biztosítani, hogy [az Ügynökség,] a Bizottság, az Európai 

Számvevőszék és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) e kapcsolódó harmadik felekkel 

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

 

14.1.2. A kedvezményezettek kötelesek biztosítani, hogy a 18., a 20., a 35., a 36. és a 38. 

cikkben foglalt kötelezettségeik a kapcsolódó harmadik felekre is alkalmazandók legyenek.  

 
14.2. A fenti rendelkezések megszegésének következményei  

 

A 14.1.1. cikkben előírt kötelezettségek bármelyikének megszegése esetén a kapcsolódó 

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

elutasításra kerülnek (lásd a 42. cikket).  

 

A 14.1.2. cikkben előírt kötelezettségek bármelyikének megszegése esetén 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.] 

 

14a. CIKK: A CSELEKVÉS EGYES FELADATAINAK ELVÉGZÉSE NEMZETKÖZI 

PARTNEREK ÁLTAL  

 
[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: 14a.1. Nemzetközi partnerek igénybevétele a 

cselekvés egyes feladatainak elvégzésére – Szabályok 

 
A következő nemzetközi partnerek33 végrehajthatják a cselekvésnek az 1. mellékletben 

számukra kijelölt feladatait: 
 

- [a jogalany neve (rövid név)], [a][az] [a kedvezményezett rövid neve] nemzetközi 

partnere  

- [a jogalany neve (rövid név)], [a][az] [a kedvezményezett rövid neve] nemzetközi 

partnere  

[ugyanez mindegyik nemzetközi partnerre] 

 

A nemzetközi partnerek költségeinek becslése szerepel a 2. mellékletben, de ezek a költségek:  

 

 nem kerülnek visszatérítésre, és 
 

 nem kerülnek figyelembevételre a támogatás összegének meghatározásakor. 
 

                                                 
33  „Nemzetközi partner”: egy nem társult harmadik országban székhellyel rendelkező olyan jogalany, amely a 

részvételi szabályokat rögzítő 1290/2013/EU rendelet 10. cikke alapján nem jogosult finanszírozásra. 
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A kedvezményezettek kötelesek biztosítani, hogy [az Ügynökség,] a Bizottság, az Európai 

Számvevőszék és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a nemzetközi partnereikkel 

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

  

A kedvezményezettek kötelesek biztosítani, hogy a 18.1.1. cikkben, a 20.3. cikk a) pontjában, a 

20.4. cikk a) pontjában, valamint a 35., a 36. és a 38. cikkben foglalt kötelezettségeik a 

nemzetközi partnereikre is alkalmazandók legyenek. 

 
14a.2. A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 

Ha egy 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.] 

  

15. CIKK: PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS HARMADIK FELEKNEK  

 

15.1. A harmadik feleknek nyújtott pénzügyi támogatás szabályai 

 
[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha a munkaprogram így rendelkezik: 15.1.1. A 

kedvezményezetteknek az 1. mellékletben foglalt feltételekkel pénzügyi támogatást kell 

nyújtaniuk. 

 

Ezeknek a feltételeknek tartalmazniuk kell legalább: 

 

a) a pénzügyi támogatás lehetséges legnagyobb összegét minden egyes harmadik fél 

esetében.  

 

Ez az összeg egyetlen harmadik fél esetében sem lehet nagyobb 60 000 EUR-nál, 

kivéve akkor, ha a nagyobb összeg szükséges a cselekvés 1. mellékletben ismertetett 

céljainak eléréséhez; 

 

b) a pénzügyi támogatás pontos összege meghatározásának kritériumait;  

 

c) a pénzügyi támogatás igénybevételére feljogosító különböző tevékenységtípusok 

kimerítő felsorolását;  

 

d) azon személyek vagy jogalany-kategóriák meghatározását, amelyek a pénzügyi 

támogatást igénybe vehetik; és 

 

e) a pénzügyi támogatás nyújtásának feltételeit. 

 

A kedvezményezettek kötelesek biztosítani, hogy [az Ügynökség,] a Bizottság, az Európai 

Számvevőszék és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a pénzügyi támogatásban 

részesített harmadik felekkel szemben is gyakorolni tudja a 22. és a 23. cikkben megáll apított 

jogait. 
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15.1.2. A kedvezményezettek kötelesek biztosítani, hogy a 35., a 36., a 38. és a 46. cikkben 

foglalt kötelezettségeik a pénzügyi támogatásban részesített harmadik felekre is 
alkalmazandók legyenek.] 

 
[2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: Nem alkalmazandó.] 

 

15.2. Pénzdíj formájában nyújtott pénzügyi támogatás 

 
[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha a munkaprogram így rendelkezik: 15.2.1. A 

kedvezményezetteknek az 1. mellékletben foglalt feltételekkel pénzdíjakat kell odaítélniük.  

 

Ezeknek a feltételeknek tartalmazniuk kell legalább: 

 

a)  a részvétel feltételeit;  

 

b)  az odaítélési kritériumokat;  

 

c)  a pénzdíj összegét; és  

 

d) a kifizetés módjának ismertetését. 

 

A kedvezményezettek kötelesek biztosítani, hogy [az Ügynökség,] a Bizottság, az Európai 

Számvevőszék és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a pénzdíjban részesített harmadik 

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

 

15.2.2. A kedvezményezettek kötelesek biztosítani, hogy a 35., a 36., a 38. és a 46. cikkben 
foglalt kötelezettségeik a pénzdíjban részesített harmadik felekre is alkalmazandók legyenek.]  

 
[2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: Nem alkalmazandó.] 

 

15.3. A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 
[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha a 15.1. és/vagy a 15.2. cikket alkalmazni kell: 

Ha egy kedvezményezett megszegi a 15.1.1. vagy a 15.2.1. cikkben előírt bármely 

kötelezettségét, a pénzügyi támogatással vagy a pénzdíjjal kapcsolatban felmerülő költségek 

nem támogathatónak fognak minősülni (lásd a 6. cikket), és elutasításra kerülnek (lásd a 42. 

cikket). 

 

Ha egy kedvezményezett megszegi a 15.1.2. vagy a 15.2.2. 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.]  

 

16. CIKK: KUTATÁSI INFRASTRUKTÚRÁHOZ NYÚJTOTT 

TRANSZNACIONÁLIS VAGY VIRTUÁLIS HOZZÁFÉRÉS  
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16.1. A kutatási infrastruktúrához nyújtott transznacionális hozzáférésre irányadó 

szabályok  

 
[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – kutatási infrastruktúrához nyújtott 

transznacionális hozzáférés esetében: 16.1.1. A „hozzáférést nyújtó felek”34 a kutatási 

infrastruktúrákhoz vagy installációikhoz35 a következő feltételekkel kötelesek hozzáférést 

biztosítani: 

 

a)  A hozzáférés jellegét illetően: 

 

A hozzáférést a kutatási infrastruktúrához vagy installációjához transznacionális 

módon, térítésmentesen, meghatározott felhasználói csoportok számára kell 

biztosítani.  

 

A hozzáférés biztosításának magában kell foglalnia az infrastruktúrát igénybe vevő 

külső kutatóknak rendesen biztosított logisztikai, műszaki és tudományos támogatást, 

valamint célirányos képzést. 

 

b) A hozzáférésre feljogosított felhasználók körét illetően:  

 
A transznacionális hozzáférést meghatározott „felhasználói csoportok” számára kell 

nyújtani, azaz egy vagy több kutatóból (felhasználóból) álló munkacsoportok számára, 
akik „a felhasználói csoport vezetője” vezetésével végzik munkájukat.   

 

A felhasználói csoport vezetőjének és a felhasználók többségének az installáció helye 

szerinti országtól különböző országban vagy országokban kell dolgoznia. 

 

Ez a szabály nem alkalmazandó a következő esetekben: 

 

–  ha a hozzáférést nemzetközi szervezet, a Közös Kutatóközpont (JRC), ERIC 

vagy hasonló jogalany nyújtja, 

 

–  ha különböző országokban elhelyezkedő, azonos jellegű szolgáltatást nyújtó 

installációkhoz való távoli hozzáférés biztosításáról van szó. 

 

A kkv-k számára tevékenykedő felhasználók kivételével a hozzáférés igénybevételének 

feltétele, hogy a felhasználói csoport jogosult legyen a cselekvés keretében előállított 

eredmények terjesztésére. 

 

Hacsak az 1. melléklet nagyobb arányszámot nem határoz meg, a támogatás keretében 

az összes hozzáférésnek legfeljebb 20%-a biztosítható olyan felhasználói csoportok 

                                                 
34  A „hozzáférést nyújtó fél” az a kedvezményezett vagy kapcsolódó harmadik fél, amelynek az 1. 

mellékletnek megfelelően feladata egy vagy több kutatási infrastruktúrához vagy installációjához vagy azok 

valamely részéhez hozzáférést biztosítani.  
35  A kutatási infrastruktúra „installációja” a kutatási infrastruktúra független módon igénybe vehető része vagy 

szolgáltatása. Egy konkrét kutatási infrastruktúra egy vagy több installációból állhat. 
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számára, amelyeken belül a felhasználók többsége nem az EU vagy társult ország36 

területén dolgozik.  

 

c) A felhasználói csoportok kiválasztásának eljárását és kritériumait illetően:  

 

A felhasználói csoportoknak a hozzáférést írásban kell igényelniük; igényükben 

ismertetniük kell az elvégezni kívánt munkát, és fel kell sorolniuk a felhasználók nevét, 

állampolgárságát és munkáltatóját. 

 
A felhasználói csoportokat egy, a hozzáférést nyújtó felek által felállított kiválasztó 

bizottságnak kell kiválasztania.  

 

Hacsak az 1. melléklet más szabályokat nem határoz meg, a kiválasztó bizottság 

tagjává olyan nemzetközi szakembereket kell kijelölni, akik az adott szakterületen 

tevékenykednek, és a tagok legalább felének függetlennek kell lennie a 

kedvezményezettektől. 

 

A kiválasztó panelnek értékelnie kell minden beérkezett pályázatot, és össze kell 

állítania egy szűkített listát azokról a felhasználói csoportokról, amelyek esetében 

ajánlja a hozzáférés biztosítását.  

 

A kiválasztó panelnek a kiválasztást a jelöltek tudományos érdemei alapján kell 

elvégeznie, miközben azonban figyelemmel kell lennie arra a követelményre, hogy a 

hozzáférést elsősorban olyan felhasználókból álló felhasználói csoportok kapják, akik:  

 

- az installációt korábban nem vették igénybe, és 

 

- olyan országokban dolgoznak, ahol nincs egyenértékű infrastruktúra. 

 

Munkája során a kiválasztó panelnek alkalmaznia kell az átláthatóság, a 

méltányosság és a pártatlanság elveit. 

 
[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: A kedvezményezetteknek a felhasználói 

csoportok kiválasztása tekintetében emellett teljesí teniük kell a következő 
követelményeket is:  […]37]. 

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

bekezdésének 3. pontjában: „társult ország”: olyan harmadik ország, amely [VÁLASZTHATÓ 

SZÖVEGELEM – az EU által nyújtott támogatások esetében: 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.][VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – az Euratom 

által nyújtott támogatások esetében: az Európai Atomenergia-közösségnek a „Horizont 2020” kutatási és 

innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjáról (2014–2018) szóló, 2013. december 
16-i 1314/2013/Euratom tanácsi rendelet („az Euratom kutatási és képzési programját létrehozó 

1314/2013/Euratom rendelet” – HL L 347., 2013.12.20., 948. o.) 5. cikkében meghatározottak szerint részes 

fele egy, az Unióval megkötött nemzetközi megállapodásnak. Az 5. cikk azokat a feltételeket határozza meg, 
amelyek teljesülése esetén egy EU-n kívüli ország társulhat a „Horizont 2020” keretprogramhoz.] 

37  Ha az engedélyezésre jogosult tisztviselő szükségesnek tartja, hogy meghatározott felhasználói kategóriák 
előnyt élvezzenek a kiválasztásban. 
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d) Egyebekben: 

 

Hacsak az ilyen típusú látogatásokat az 1. melléklet elő nem irányozza, a hozzáférést 

nyújtó félnek írásos jóváhagyást kell kérnie [a Bizottságtól][az Ügynökségtől] (lásd az 

52. cikket) abban az esetben, ha olyan felhasználói csoportokat kíván kiválasztani, 

amelyek három hónapnál hosszabb időre igénylik az installáció vagy installációk 

látogatását. 

 

16.1.2. A fentieken túlmenően a hozzáférést nyújtó félnek: 

 

- széles körben – ezen belül külön internetes oldal vagy oldalak igénybevételével – 

hirdetnie kell az e megállapodás keretében felajánlott hozzáférést, 

 

- a hozzáférésre vonatkozó hirdetésekben érvényesítenie kell az esélyegyenlőség 

elvét, és a felhasználóknak biztosított hozzáférés meghatározásában figyelembe 

kell vennie a nemekkel kapcsolatos dimenziót, 

 

- gondoskodnia kell arról, hogy a felhasználók teljesítsék az e megállapodásban 

foglalt feltételeket, 

 

- biztosítania kell, hogy a 35., a 36., a 38. és a 46. cikkben foglalt kötelezettségei a 
felhasználókra is alkalmazandók legyenek.] 

 
[2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: Nem alkalmazandó.] 

 

16.2. A kutatási infrastruktúrához nyújtott virtuális hozzáférésre irányadó szabályok  

 
[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – kutatási infrastruktúrához nyújtott virtuális 

hozzáférés esetében: A „hozzáférést nyújtó felek”38 a kutatási infrastruktúrákhoz vagy 

installációikhoz39 a következő feltételekkel kötelesek hozzáférést biztosítani:  

 

a) A hozzáférés jellegét illetően: 

 

A hozzáférést a kutatási infrastruktúrához vagy installációjához virtuális módon, 

térítésmentesen kell biztosítani.  

 

A „virtuális hozzáférés” olyan ingyenes és szabad hozzáférés a kutatáshoz szükséges 

erőforrásokhoz, amely hírközlő hálózatokon keresztül valósul meg, és amelynek 

kapcsán a hozzáférést nyújtó fél nem jelöli ki a hozzáférésre jogosult kutatókat. 

 

b) Egyebekben: 

 

                                                 
38  A „hozzáférést nyújtó fél” az a kedvezményezett vagy harmadik fél, amelynek az 1. mellékletnek 

megfelelően feladata egy vagy több kutatási infrastruktúrához vagy installációjához vagy azok valamely 

részéhez hozzáférést biztosítani.  
39  A kutatási infrastruktúra „installációja” a kutatási infrastruktúra független módon igénybe vehető része vagy 

szolgáltatása. Egy konkrét kutatási infrastruktúra egy vagy több installációból állhat. 
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Hacsak az 1. melléklet más szabályokat nem határoz meg, a hozzáférést nyújtó félnek 

a virtuális hozzáférési szolgáltatásokat szabályos időközönként értékeltetnie kell egy 

olyan, az adott szakterületen tevékenykedő nemzetközi szakemberekből álló 
bizottsággal, amelyben a tagok legalább fele független a kedvezményezettektől.] 

 
[2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: Nem alkalmazandó.] 

 

16.3. A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 
[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha a 16.1. és/vagy a 16.2. cikket alkalmazni kell: 

Ha egy kedvezményezett megszegi a 16.1.1. vagy a 16.2. cikkben előírt bármely 

kötelezettségét, a hozzáférés költségei nem támogathatónak fognak minősülni (lásd a 6. 

cikket), és elutasításra kerülnek (lásd a 42. cikket). 

 

Ha egy kedvezményezett megszegi a 16.1.2. 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.] 

 

 

2. SZAKASZ:  A TÁMOGATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ IGAZGATÁSI JELLEGŰ 

JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK  

 

17. CIKK: ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG 

 

17.1. Általános tájékoztatási kötelezettség kérésre  

 

A kedvezményezettek a 41.2. cikknek megfelelően a cselekvés végrehajtása közben és után 

kötelesek minden olyan kért információt átadni, amely szükséges annak ellenőrzéséhez, hogy 

a költségek támogathatók-e, helyesen történik-e (történt-e) a cselekvés végrehajtása, és 

teljesülnek-e (teljesültek-e) az e megállapodásban meghatározott további kötelezettségek.  

 

17.2. Az információk naprakészen tartására, valamint a megállapodás szempontjából 

lényeges eseményekkel és körülményekkel kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó 

kötelezettség 

 

Minden 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. 

 

Minden kedvezményezett köteles haladéktalanul tájékoztatni a koordinátort, annak pedig 

haladéktalanul értesítenie kell [a Bizottságot][az Ügynökséget]  és a többi kedvezményezettet:  

 

a) ha olyan esemény következik be, amely jelentős mértékben befolyásolhatja vagy 
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késleltetheti a cselekvés végrehajtását vagy jelentős módon kihathat az EU pénzügyi 

érdekeire, ezen belül különösen akkor, ha: 

 

i. változás következik be [saját maga vagy a hozzá tartozó kapcsolódó harmadik 

felek] jogi, pénzügyi vagy szakmai helyzetében, szervezetében vagy 

tulajdonosi szerkezetében; [vagy  

 

ii. változás következik be a hozzá tartozó kapcsolódó harmadik felek nevében, 

címében, jogi formájában vagy szervezettípusában;] 

 

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 egy 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. A nyilvántartások és más igazoló dokumentumok megőrzésére vonatkozó 

kötelezettség 

 

Annak érdekében, hogy bizonyítani tudják a cselekvés helyes végrehajtását és az általuk 

elszámolt költségek támogatható voltát, a kedvezményezetteknek az egyenleg kifizetését 
követően [1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – általában: öt][2. VÁLASZTHATÓ 

SZÖVEGELEM – kis értékű támogatások40 esetében: három] évig meg kell őrizniük 

nyilvántartásaikat és más igazoló dokumentumaikat.  

 

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

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

rendelkezésre kell bocsátaniuk.  

 

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 kedvezményezetteknek a nyilvántartásaikat és más igazoló 

dokumentumaikat az adott eljárás lezárásáig meg kell őrizniük. 

                                                 
40  A fogalom meghatározását lásd az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 

966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 

29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 362., 2012.12.31., 1. o., „az 

alkalmazási szabályokat rögzítő 1268/2012/EU rendelet”) 185. cikkében: „kis értékű támogatások” azok 
a támogatások, amelyeknek összege legfeljebb 60 000 EUR. 
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A kedvezményezetteknek az eredeti dokumentumokat kell megőrizniük. A digitális 

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

alkalmazandó nemzeti jogi rendelkezések értelmében akként felhasználható. [A Bizottság][Az 

Ügynökség] nem eredeti dokumentumokat is elfogadhat, ha úgy ítéli meg, hogy az eredetihez 

mérhető szintű bizonyossággal szolgálnak.   

 

18.1.1. A tudományos és szakmai végrehajtásra vonatkozó nyilvántartások és más 

igazoló dokumentumok 

 

A kedvezményezetteknek a cselekvés tudományos és szakmai szempontból vett 

végrehajtására vonatkozó nyilvántartásokat és más igazoló dokumentumokat az adott 

szakterületen elfogadottnak tekintett módon kell megőrizniük. 

 

18.1.2. Az elszámolt költségeket igazoló nyilvántartások és más dokumentumok 

 

A kedvezményezettek kötelesek megőrizni az elszámolt költségeket igazoló nyilvántartásokat 

és más dokumentumokat, köztük különösen: 

 

a)  a tényleges költségekre  vonatkozóan: azokat a nyilvántartásokat és más igazoló 

dokumentumokat, amelyek elegendőek az elszámolt költségek igazolásához, így 

például a szerződéseket, az alvállalkozói szerződéseket, a számlákat és a könyvviteli 

nyilvántartásokat. Emellett a kedvezményezettek szokásos költségszámítási 

gyakorlatának és belső kontrolleljárásainak lehetővé kell tenniük az elszámolt adatok, 

a számviteli adatok és az igazoló dokumentumokban található adatok egyeztetését; 

 

b) az egységköltség-alapú költségmeghatározás alapján elszámolt költségekre 

vonatkozóan: azokat a nyilvántartásokat és más igazoló dokumentumokat, amelyek 
elegendőek az elszámolt egységek igazolásához. [VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM 

– kutatási infrastruktúrához nyújtott transznacionális hozzáférés esetében:  Ezeknek 

a dokumentumoknak rögzíteniük kell a felhasználók nevét, állampolgárságát és 
munkáltatóját, valamint a biztosított hozzáférések jellegét és mennyiségét.] A 

kedvezményezetteknek nem kell megjelölniük azokat a támogatható költségeket, 

amelyekre a nyilvántartott adatok vonatkoznak, sem igazoló dokumentumokat 

(például számviteli kimutatásokat) nem kell tudniuk bemutatni az egységre vetített 

összegek alátámasztására.     

 

Ezen túlmenően az egységköltség-alapú költségmeghatározás alapján elszámolt, a 

kedvezményezett szokásos költségszámítási gyakorlatának megfelelően 

kiszámított költségekre vonatkozóan a kedvezményezetteknek meg kell őrizniük 

azokat a nyilvántartásokat és dokumentumokat, amelyek elegendőek annak 

igazolásához, hogy az alkalmazott költségszámítási gyakorlat teljesíti a 6.2. cikkben 

foglalt követelményeket.  

 

A kedvezményezettek [és a kapcsolódó harmadik felek]  jóváhagyás céljából 

benyújthatnak a Bizottságnak egy, a 6. mellékletnek megfelelően kiállított igazolást 

arról, hogy szokásos költségszámítási gyakorlatuk teljesíti ezeket a követelményeket 

(„módszertanra vonatkozó igazolás”). Az igazolás jóváhagyása után a szokásos 

költségszámítási gyakorlat szerint elszámolt költségeket csak abban az esetben van 
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lehetőség kétségbe vonni, ha a kedvezményezettek a jóváhagyás céljából eltitkoltak 

információkat; 

 

c) az átalányfinanszírozás keretében elszámolt költségekre vonatkozóan: azokat a 

nyilvántartásokat és más igazoló dokumentumokat, amelyek elegendőek azon 

költségek támogathatóságának igazolásához, amelyekre az átalányfinanszírozási ráta 

alkalmazandó. A kedvezményezetteknek nem kell megjelölniük azokat a támogatható 

költségeket, amelyekre a nyilvántartott adatok vonatkoznak, sem igazoló 

dokumentumokat (például számviteli kimutatásokat) nem kell tudniuk bemutatni az 

átalányfinanszírozás keretében elszámolt összegek alátámasztására[;][.]  

 
d) [VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha az 5.2. cikk egyösszegű átalányt irányoz 

elő: az egyösszegű átalány formájában elszámolt költségekre vonatkozóan: 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 kedvezményezetteknek nem kell megjelölniük azokat 

a támogatható tényleges költségeket, amelyekre a nyilvántartott adatok vonatkoznak, 

sem igazoló dokumentumokat (például számviteli kimutatásokat) nem kell tudniuk 
bemutatni az egyösszegű átalány formájában elszámolt összegek alátámasztására.]  

 

Emellett a – tényleges költségként vagy egységköltség-alapú költségmeghatározás alapján 

elszámolt – személyi költségek vonatkozásában a kedvezményezetteknek meg kell őrizniük 

az elszámolt óraszámokat rögzítő munkaidő-nyilvántartásokat. A munkaidő-

nyilvántartásokat írásban kell vezetni, és a cselekvésen dolgozó személyeknek, valamint a 

munkájukat felügyelő személyeknek legalább havi rendszerességgel alá kell írniuk. A 

cselekvésnek szentelt munkaórák számát megbízható módon igazoló munkaidő-nyilvántartás 

hiányában [a Bizottság][az Ügynökség]  az elszámolt óraszámok igazolására más módszert is 

elfogadhat, ha úgy ítéli meg, hogy az megfelelő mértékű bizonyossággal szolgál.  

 

Kivételes szabályként a kizárólag a cselekvés végrehajtásán dolgozó személyek esetében 

nem szükséges munkaidő-nyilvántartást vezetni, ha a kedvezményezett írásban nyilatkozik 

arról, hogy az érintett személyek kizárólag a cselekvés végrehajtásán dolgoztak.  

 
[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha a 14. cikket alkalmazni kell: A kapcsolódó 

harmadik felek által elszámolt költségek vonatkozásában (lásd a 14. cikket) a harmadik felek 

pénzügyi kimutatásainak és pénzügyi kimutatásokra vonatkozó igazolásainak eredeti 
példányát a kedvezményezettnek kell megőriznie.] 

 

18.2. A fenti rendelkezések megszegésének következményei  

 

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

dokumentumokkal nem kellően alátámasztott költségek nem támogathatónak fognak 

minősülni (lásd a 6. cikket) és elutasításra kerülnek (lásd a 42. cikket), továbbá a támogatás 

csökkenthető (lásd a 43. cikket).  

 

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

intézkedés is.  

 

19. CIKK: A BENYÚJTANDÓ ANYAGOK BENYÚJTÁSA 
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19.1. A benyújtandó anyagok benyújtására vonatkozó kötelezettség  

 

A koordinátor 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 koordinátor megszegi az e cikkben előírt kötelezettségeit, [a Bizottság][az Ügynökség]  

alkalmazhatja bármely, a 6. fejezetben leírt intézkedést. 

 

20. CIKK: JELENTÉSTÉTEL – A KIFIZETÉS IGÉNYLÉSE 

 

20.1. Jelentéstételi kötelezettség  

 

A koordinátornak be kell nyújtania [a Bizottságnak][az Ügynökségnek]  (lásd az 52. cikket) az 

e cikkben meghatározott szakmai és pénzügyi jelentéseket. Ezeknek a jelentéseknek a 

kifizetési igényeket is tartalmazniuk kell, és az elektronikus információcsere-rendszer útján 

rendelkezésre bocsátott űrlapok és sablonok felhasználásával kell őket összeállítani (lásd az 

52. cikket).  

 

20.2. Jelentéstételi időszakok 

 

A cselekvés a következő „jelentéstételi időszakokra” tagolódik: 

 

 – első jelentéstételi időszak: az 1. hónaptól [a][az] [X]. hónapig, 
 [– második jelentéstételi időszak: [a][az] [X+1]. hónaptól [a][az] [Y]. hónapig, 

 – harmadik jelentéstételi időszak: [a][az] [Y+1]. hónaptól [a][az] [Z]. hónapig, 

 [ugyanez mindegyik jelentéstételi időszakra] 

 – N-edik jelentéstételi időszak: [a][az] [N+1]. hónaptól [a projekt utolsó hónapja]-
ig.] 

 

20.3. Időközi jelentések – Az időközi kifizetések igénylése  

 

A koordinátornak szabályos időközönként, minden egyes jelentéstételi időszak tekintetében 

az adott időszak végét követően 60 napon belül időközi jelentést kell benyújtania.  

 

Az időközi jelentéseknek magukban kell foglalniuk: 

 

a) egy „időközi szakmai jelentést”, amelynek elemei:  

 

i. a kedvezményezettek által elvégzett munka ismertetése; 

 

ii. a cselekvés célkitűzéseinek teljesítése tekintetében elért előrehaladás 

áttekintése, beleértve az 1. mellékletben kijelölt projektszakaszok és 

benyújtandó anyagok teljesítését, illetve elkészítését is.  
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Ebben a jelentésben kell megmagyarázni és megindokolni az 1. mellékletben 

megjelölt elvégzendő munka és a ténylegesen elvégzett munka közötti 

különbségeket is.  

 

A jelentésnek részletesen ismertetnie kell az eredmények hasznosítását és 

terjesztését, és – amennyiben az az 1. melléklet alapján kötelező – tartalmaznia 

kell „az eredmények hasznosítására és terjesztésére vonatkozó terv” 

naprakész változatát.  

 

A jelentésben szerepelniük kell a kommunikációs tevékenységeknek[.][;] 

 
[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – kutatási infrastruktúrához nyújtott 

transznacionális hozzáférés esetében: A jelentésnek részletesen ismertetnie 

kell a hozzáféréssel kapcsolatos tevékenységet, be kell mutatnia a kiválasztó 

bizottság tagjait, a kiválasztás eljárását, a felhasználói csoportoknak nyújtott 

hozzáférések pontos mennyiségét és a felhasználói csoportok munkáját, és 

tájékoztatnia kell a felhasználókról (nevük, állampolgárságuk és munkáltatójuk 
megjelölésével);][VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – kutatási 

infrastruktúrához nyújtott virtuális hozzáférés esetében: A jelentéseknek 

részletesen ismertetniük kell a hozzáféréssel kapcsolatos tevékenységet, 

továbbá statisztikai adatokat kell tartalmazniuk a jelentés tárgyidőszaka 

folyamán biztosított virtuális hozzáférésekről: meg kell jelölniük a 

mennyiségeket és a felhasználók földrajzi megoszlását, és – lehetőség szerint – 

információkkal és/vagy statisztikai adatokkal kell szolgálniuk azokról a 

tudományos termékekről (publikációk, szabadalmak stb.), amelyek hivatkoznak 
az infrastruktúra igénybevételére;] 

 

iii. egy összefoglaló, amely alkalmas arra, hogy [a Bizottság][az Ügynökség]  

nyilvánosan közzétegye;  

 

iv. a „kérdőívre” adott válaszok, amelyek a cselekvés végrehajtásával és 

gazdasági-társadalmi hatásaival foglalkoznak, különös tekintettel a „Horizont 

2020” keretprogram fő eredményességi mutatóira és nyomonkövetési 

követelményeire;  

 

b) egy „időközi pénzügyi jelentést”, amelynek elemei: 

 

i. egy-egy „egyedi pénzügyi kimutatás” (lásd a 4. mellékletet) az adott 

jelentéstételi időszakra vonatkozóan minden egyes kedvezményezettől [és 

minden egyes kapcsolódó harmadik féltől] . 

 

Az egyedi pénzügyi kimutatásban minden egyes költségvetési kategóriára 

vonatkozóan (lásd a 2. mellékletet) részletesen számot kell adni a támogatható 

költségekről (tényleges költségek, egységköltség-alapú költségmeghatározás 

alapján elszámolt költségek, átalányfinanszírozás keretében elszámolt 

költségek[, egyösszegű átalány formájában elszámolt költségek]  – lásd a 6. 

cikket). 
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A kedvezményezetteknek [és a kapcsolódó harmadik feleknek]  minden 

támogatható költséget el kell számolniuk, akkor is, ha – a tényleges költségek, 

az egységköltség-alapú költségmeghatározás alapján elszámolt költségek és az 

átalányfinanszírozás keretében elszámolt költségek esetében – azok 

meghaladják a becsült költségvetésben (lásd a 2. mellékletet) található 

összegeket. Azokat a költségeket, amelyek nincsenek elszámolva az egyedi 

pénzügyi kimutatásokban, [a Bizottság][az Ügynökség]  nem fogja figyelembe 

venni. 

 

Ha egy egyedi pénzügyi kimutatás nem kerül benyújtásra egy adott 

jelentéstételi időszakra vonatkozóan, akkor belefoglalható a soron következő 

jelentéstételi időszakra vonatkozó időközi pénzügyi jelentésbe. 

 

Az utolsó jelentéstételi időszakra vonatkozó egyedi pénzügyi kimutatásoknak 

részletesen számot kell adniuk a cselekvés bevételeiről is (lásd az 5.3.3. 

cikket). 

 

Minden egyes kedvezményezettnek [és minden egyes kapcsolódó harmadik 

félnek] nyilatkoznia kell arról, hogy: 

 

- az információk teljesek, megbízhatóak és valósak, 

 

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

 

- a költségeket 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, és  

 

- az utolsó jelentéstételi időszakra vonatkozóan: valamennyi bevétel 

(lásd az 5.3.3. cikket) elszámolásra került; 

 

ii. a forrásfelhasználás ismertetése , valamint az alvállalkozók igénybevételére 

(lásd a 13. cikket), illetőleg a harmadik felek által rendelkezésre bocsátott 

természetbeni hozzájárulásokra (lásd a 11. és a 12. cikket) vonatkozó 

információk az adott jelentéstételi időszak vonatkozásában, minden egyes 

kedvezményezettől [és minden egyes harmadik féltől]; 

 
iii. [1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha a JRC kedvezményezett: 

tájékoztatás [a Bizottság][az Ügynökség] által a Közös Kutatóközpont (JRC) 

felé teljesítendő minden egyes időközi kifizetés és az egyenlegkifizetés 
összegével kapcsolatban;][2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: nem 

alkalmazandó;] 

 

iv. egy „időközi összefoglaló pénzügyi kimutatás”, amelyet az elektronikus 

információcsere-rendszer automatikusan állít elő, és amely összegzi az adott 

jelentéstételi időszakra vonatkozó egyedi pénzügyi kimutatásokat, és – az 

utolsó jelentéstételi időszak kivételével – az időközi kifizetés igénylését is 

tartalmazza. 
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20.4. Zárójelentés – Az egyenleg kifizetésének igénylése 

 

Az utolsó jelentéstételi időszakra vonatkozó időközi jelentés mellett a koordinátornak az 

utolsó jelentéstételi időszak végét követően 60 napon belül a zárójelentést is be kell nyújtania.  

 

A zárójelentésnek magában kell foglalnia: 

 

a) egy közzétételre szánt összefoglalót is magában foglaló „szakmai 

zárójelentést”, amely tartalmazza: 

 

i. az eredmények, valamint hasznosításuk és terjesztésük áttekintését; 

 

ii. a cselekvés végkövetkeztetéseit; és 

 

iii.  a cselekvés társadalmi-gazdasági hatásainak ismertetését; 

 

b) egy „pénzügyi zárójelentést”, amelynek elemei:  

 

i. egy „összefoglaló pénzügyi zárókimutatás”, amelyet az elektronikus 

információcsere-rendszer automatikusan állít elő, és amely összegzi az összes 

jelentéstételi időszakra vonatkozó egyedi pénzügyi kimutatásokat, és az 

egyenleg kifizetésének igénylését is tartalmazza; és  

 

ii. egy, az 5. mellékletnek megfelelően kiállított, „a pénzügyi kimutatásokra 

vonatkozó igazolás” minden egyes kedvezményezett [és minden egyes 

kapcsolódó harmadik fél]  vonatkozásában, amennyiben az általa tényleges 

költségként és saját szokásos költségszámítási gyakorlatának megfelelően, az 

egységköltség-alapú költségmeghatározás alapján elszámolt költségként 

összesen igényelt teljes pénzügyi hozzájárulás (lásd az 5.2. és a 6.2. cikket) 

eléri vagy meghaladja a 325 000 EUR-t. 

 

20.5. Tájékoztatás a kumulatív kiadásokról  

 
[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – 18 hónapnál hosszabb jelentéstételi időszakokra 

bontott, 5 millió EUR-t meghaladó összegű támogatások:41 A fentiekben (20.1–20.3. cikk) 

meghatározott jelentéstételi követelményeken túlmenően a koordinátornak minden év 

[december 31-éig][november 30-áig] tájékoztatnia kell [a Bizottságot][az Ügynökséget] a 

kedvezményezettek által a cselekvés kezdési időpontjától fogva eszközölt kiadások kumulatív 

összegéről.  

 

Ezekre az adatokra a Bizottságnak elszámolási célból van szüksége, a támogatás végleges 
összegének meghatározása során nem kerülnek figyelembevételre.]  

 

                                                 
41  Akkor alkalmazandó, ha a támogatás összege 5 millió EUR-nál nagyobb, a cselekvés előzetes kifizetésben 

részesül, és az időközi kifizetések vagy az egyenlegkifizetések jelentéstételi időszaka tizennyolc hónapnál 
hosszabb.  
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[2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: Nem alkalmazandó.] 

 

20.6. A pénzügyi kimutatások pénzneme, átszámítás euróra  

 

A pénzügyi kimutatásokat euróban kell elkészíteni.  

 

Azoknak a kedvezményezetteknek [és kapcsolódó harmadik feleknek] , amelyek az eurótól 

különböző pénznemben vezetik könyvelésüket, a könyvelésükben rögzített költségeiket Az 

Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzétett napi átváltási árfolyamokból az 

adott jelentéstételi időszak teljes időtartamára számított átlagos árfolyam alapján kell 

átváltaniuk euróra.  

 

Ha az adott pénznemre vonatkozóan Az Európai Unió Hivatalos Lapja nem közöl napi 

átváltási árfolyamokat, akkor az átváltást a Bizottság internetes oldalain elszámolási célból 

közzétett havi árfolyamokból az adott jelentéstételi időszak teljes időtartamára számított 

átlagos árfolyam alapján kell elvégezni.  

 

Azoknak a kedvezményezetteknek [és kapcsolódó harmadik feleknek] , amelyek euróban 

vezetik könyvelésüket, a más pénznemben felmerült költségeiket saját szokásos számviteli 

gyakorlatuknak megfelelően kell átváltaniuk euróra. 

 

20.7. A jelentések elkészítésének nyelve 

 

Minden jelentést (a szakmai és pénzügyi jelentéseket, ideértve a pénzügyi kimutatásokat is) e 

megállapodás nyelvén kell elkészíteni. 

 

20.8. A fenti rendelkezések megszegésének következményei  

 

Ha a benyújtott jelentések nem felelnek meg e cikk rendelkezéseinek, [a Bizottság][az 

Ügynökség] felfüggesztheti a kifizetési határidőt (lásd a 47. cikket), és alkalmazhat bármely 

más, a 6. fejezetben leírt intézkedést. 

 

Ha a koordinátor megszegi a jelentéstételi kötelezettségét, és ennek a kötelezettségének egy 

írásos emlékeztetés után 30 napon belül sem tesz eleget, [a Bizottság][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 koordinátor a következő kifizetésekben részesül: 

 

- egy előzetes kifizetésben, 

 

- egy vagy több időközi kifizetésben az időközi kifizetés iránt benyújtott igény(ek)nek 

megfelelően (lásd a 20. cikket), és 
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- egy egyenlegkifizetésben az egyenleg kifizetése iránt benyújtott igénynek 

megfelelően (lásd a 20. cikket). 

 

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

 

Az előzetes kifizetés célja, hogy a kedvezményezettek rendelkezzenek 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, [a Bizottság][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 

koordinátornak attól függően, hogy melyik következik be később.  

 

[A Bizottság][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 kedvezményezett: Az előzetes kifizetésből a 

Közös Kutatóközpontot (JRC) megillető részt (azaz [összeg számmal (összeg betűvel)] 

összeget) azonban [a Bizottság][az Ügynökség] nem fizeti ki a koordinátornak, hanem 
visszatartja a JRC javára.] 

 

21.3. Időközi kifizetések – Összeg – Számítás 

 

Az időközi kifizetések az adott jelentéstételi időszakban a cselekvés végrehajtása során 

felmerült támogatható költségek visszatérítésére szolgálnak. 

 

Hacsak nem alkalmazza a 47. vagy a 48. cikket, [a Bizottság][az Ügynökség]  az időközi 

kifizetésként járó összeget az időközi jelentés (lásd a 20.3. cikket) beérkezésétől számított 90 

napon belül fizeti ki a koordinátornak. 

 

A kifizetésnek feltétele az időközi jelentés jóváhagyása. A jóváhagyás nem jelenti a benne 

foglaltak szabályszerűségének, valódiságának, teljességének vagy helytállóságának 

elismerését. 

 

[A Bizottság][Az Ügynökség]  az időközi kifizetésként járó összeget a következő lépésekben 

határozza meg: 

 

1. lépés: A visszatérítési ráták alkalmazása 

 

2. lépés: Korlátozás a támogatás maximális összegének 90%-ára  

 

21.3.1. 1. lépés: A visszatérítési ráták alkalmazása  
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Ebben a lépésben történik az adott jelentéstételi időszakra vonatkozóan a visszatérítési ráták 

(lásd az 5.2. cikket) alkalmazása a kedvezményezettek [és a kapcsolódó harmadik felek]  által 

elszámolt (lásd a 20. cikket) és [a Bizottság][az Ügynökség]  által jóváhagyott (lásd fent) 

támogatható költségekre (tényleges költségek, egységköltség-alapú költségmeghatározás 

alapján elszámolt költségek és átalányfinanszírozás keretében elszámolt költségek[, valamint 

egyösszegű átalányok]  – lásd a 6. cikket). 

 

21.3.2. 2. lépés: Korlátozás a támogatás maximális összegének 90%-ára 

 

Az előzetes kifizetés és az időközi kifizetések együttes összege nem haladhatja meg az 5.1. 

cikkben meghatározott maximális támogatási összeg 90%-át. Az időközi kifizetés lehetséges 

legnagyobb összegének számítása a következőképpen történik:  

 

{a támogatás maximális összegének (lásd az 5.1. cikket) 90%-a  

 

csökkentve 
 

{az előzetes kifizetés és a korábbi időközi kifizetések együttes összegével}}. 

 

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

összeg felszabadítása 

 

Az egyenleg kifizetése a kedvezményezetteknél 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, [a Bizottság][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 [a Bizottság][az Ügynökség]  úgy határozza 

meg, hogy az előzetes és az időközi kifizetésként (ha voltak ilyenek) már kifizetett összegeket 

levonja az 5.3. cikk szerint meghatározott végleges támogatási összegből:  

 

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

 
csökkentve 
 

{a teljesített előzetes és időközi kifizetések együttes összegével (ha voltak ilyenek)}}. 

 

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

kerül, és: 
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- ha az egyenleg pozitív, akkor a felszabadított összeget a koordinátor 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 koordinátornak, 

 

- negatív, akkor visszafizettetésre kerül.  

 

A kifizetendő összeg ugyanakkor – a kedvezményezettek beleegyezése nélkül – beszámítható 

az egyik 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 az adott 

kedvezményezett esetében a becsült költségvetésben (lásd a 2. mellékletet) feltüntetett 

maximális EU-hozzájárulás összegével egyezhet meg. 

 

21.5. Értesítés a kifizetendő összegről  

 

A kifizetés teljesítésekor [a Bizottság][az Ügynökség]  hivatalosan értesíti a koordinátort a 

kifizetendő összegről, annak megjelölésével, hogy időközi kifizetésről vagy az egyenleg 

kifizetéséről van-e szó.  

 

Az egyenleg kifizetésekor az értesítés a támogatás végleges összegét is megjelöli.  

 

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  

 

[A Bizottság][Az Ügynökség]  a kifizetéseket euróban teljesíti.  

 

21.7. Kifizetés a koordinátornak – Az összeg szétosztása a kedvezményezettek között   

 

A kifizetéseket a koordinátor kapja kézhez.  

 

A kifizetéseknek a koordinátor felé való teljesítésével [a Bizottság][az Ügynökség]  eleget tett 

kifizetési kötelezettségének.  

 

A koordinátor köteles a kifizetéseket indokolatlan késedelem nélkül szétosztani a 

kedvezményezettek között. 

 

Az előzetes kifizetés összege azonban: 

 

a) csak akkor osztható szét, ha legalább a pályázati felhívásban megjelölt számú 

kedvezményezett csatlakozott e megállapodáshoz (lásd az 56. cikket); és 
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b) csak azon kedvezményezettek számára osztható szét, amelyek csatlakoztak e 

megállapodáshoz (lásd az 56. cikket). 

 

21.8. A kifizetéseket fogadó bankszámla  

 

Minden kifizetést a következő bankszámlára kell teljesíteni:  

 

Bank neve: […]   

Számlatulajdonos teljes megnevezése: […]  

Teljes számlaszám (bankkódokkal együtt): […]  

[IBAN: […]]42 

 

21.9. Az átutalás költségei  

 

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

 

- [a Bizottság][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  

 

[A Bizottság][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. Ha [a Bizottság][az Ügynökség]  a kifizetéseket nem teljesíti a kifizetési határidőkig 

(lásd fent), a kedvezményezettek késedelmi kamatra jogosultak, 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 koordinátor 

ezt az összeget csak akkor kapja meg, ha a késedelmes kifizetés kézhezvételétől számítva két 

hónapon belül azt igényli. 

 

Nem jár késedelmi kamat, ha az összes 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. 

                                                 
42 BIC vagy SWIFT-kód akkor, ha nincs IBAN. 
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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. 

 

21.11.2. Ha a koordinátor megszegi az e cikkben előírt bármely kötelezettségét, a támogatás 

csökkenthető (lásd a 43. cikket), a megállapodás vagy a koordinátor részvétele pedig 

megszüntethető (lásd az 50. cikket). 

 

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

intézkedés is. 

 

22. CIKK: ELLENŐRZÉSEK, FELÜLVIZSGÁLATOK, AUDITOK ÉS 

VIZSGÁLATOK – A MEGÁLLAPÍTÁSOK KITERJESZTÉSE 

 
22.1. A[z Ügynökség és a] Bizottság ellenőrzései, felülvizsgálatai és auditjai  

 

22.1.1. Ellenőrzési jog 

 

A[z 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. 

 

A[z Ügynökségnek, illetve a]  Bizottságnak joga van ahhoz is, hogy a 17. cikknek megfelelően 

kiegészítő adatokat kérjen. A[z Ügynökség, illetve a]  Bizottság kérheti a 

kedvezményezetteket, hogy ezt az adatszolgáltatást közvetlenül neki teljesítsék.  

 

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  

 

A[z 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 

koordinátor vagy az érintett 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, az 

érintett kedvezményezettnek tájékoztatnia kell erről a harmadik felet.  
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A felülvizsgálatokat [az Ügynökség, illetve]  a Bizottság lefolytathatja közvetlenül (saját 

munkatársain keresztül) vagy közvetetten (kijelölt külső személyek vagy szervezetek 

közreműködésével). A koordinátort vagy az érintett kedvezményezettet tájékoztatni kell arról, 

hogy mely személyek vagy szervezetek kaptak felkérést erre a feladatra. Az ér intetteknek 

üzleti titokra hivatkozva jogukban áll kifogásolni a kijelölést.  

 

A koordinátornak, illetve az érintett 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[z 

Ügynökség, illetve a]  Bizottság kérheti a kedvezményezetteket, hogy ezt az adatszolgáltatást 

közvetlenül neki teljesítsék.  

 

A koordinátor, illetve az érintett 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 kedvezményezettek – a külső 

személyek vagy szervezetek számára is – kötelesek biztosítani a belépést telephelyeikre és 

helyiségeikbe, és biztosítaniuk kell, hogy a kért információk közvetlenül rendelkezésre 

álljanak. 

 

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

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

 

A felülvizsgálat megállapításai alapján „felülvizsgálati jelentés” készül.  

 

A[z Ügynökség, illetve a]  Bizottság a felülvizsgálati jelentést hivatalosan megküldi a 

koordinátornak, illetve az érintett 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 

 

A[z 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 koordinátor 

vagy az érintett 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, az érintett 

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 
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közreműködésével). A koordinátort vagy az érintett kedvezményezettet tájékoztatni kell arról, 

hogy mely személyek vagy szervezetek kaptak felkérést erre a feladatra. Az érintetteknek 

üzleti titokra hivatkozva jogukban áll kifogásolni a kijelölést.  

 

A koordinátornak, illetve az érintett 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. A[z Ügynökség, illetve a]  Bizottság kérheti a 

kedvezményezetteket, hogy ezt az adatszolgáltatást közvetlenül neki teljesítsék. 

 

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

személyek vagy szervezetek számára is – kötelesek biztosítani a belépést telephelyeikre és 

helyiségeikbe, és biztosítaniuk 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.  

 

A[z Ügynökség, illetve a]  Bizottság az auditjelentés-tervezetet hivatalosan megküldi a 

koordinátornak, illetve az érintett kedvezményezettnek, amelynek 30 napon belül lehetősége 

van hivatalosan észrevételeket tenni („kontradiktórius auditeljárás”). A[z Ügynökség, 

illetve a] Bizottság ezt a határidőt indokolt esetekben meghosszabbíthatja. 

 

A „végleges auditjelentésben” figyelembe kell venni a koordinátor, illetve az érintett 

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 kedvezményezettek jogszabályi kötelezettség 

alapján vezetett könyvelésébe. 

 

22.2. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálatai  

 

A 883/2013/EU, Euratom43 és a 2185/96/Euratom, EK44 rendelet alapján (és a bennük foglalt 

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

                                                 
43  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.). 
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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 rendelet45 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.  

 

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). 

 

                                                                                                                                                         
44  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.). 

45  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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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  

 

A[z 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 az érintett 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 az érintett 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 

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 az érintett 

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 
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segítségével kiszámíthatók az elutasítandó összegek, amennyiben az érintett 

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.  

 

Az érintett 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 . A[z Ügynökség, illetve a]  

Bizottság ezt a határidőt indokolt esetekben meghosszabbíthatja. 

 

A[z 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 

a kötelezettségek súlyos megszegésére  vonatkoznak, a hivatalos közlésnek tartalmaznia kell: 

 

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. 

 

Az érintett kedvezményezettnek a közlés kézhezvétele után 90 napja van arra, hogy 

észrevételeket tegyen, vagy javaslatot tegyen egy kellően megindokolt alternatív 

átalányfinanszírozási rátára.  

 

A[z Ügynökség, illetve a] Bizottság ezután elindíthatja a 43. cikknek megfelelő csökkentési 

eljárást a következők alapján: 

 

- a javasolt alternatív átalányfinanszírozási ráta, ha azt elfogadja,  

 

vagy 
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- 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 egy 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 

 

A[z Ügynökség, illetve a]  Bizottság jogosult arra, hogy az [EU][Euratom]-program 

célkitűzései tükrében időközi vagy záróértékelés keretében értékelje a cselekvés hatásait.  

 
Az értékelést vagy a cselekvés végrehajtása közben, vagy legfeljebb [1. VÁLASZTHATÓ 

SZÖVEGELEM – általában: öt][2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – kis értékű 

támogatások esetében: három] évvel az egyenleg kifizetése után kell megkezdeni. Az 

értékelés hivatalosan akkor számít megkezdettnek, amikor a koordinátor vagy a 

kedvezményezettek hivatalos értesítést kaptak róla. 

  

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

munkatársain keresztül) vagy közvetetten (arra feljogosított külső szervezetek vagy 

személyek közreműködésével). 

 

A koordinátor és a kedvezményezettek kötelesek minden olyan információt – ideértve az 

elektronikus információkat is – rendelkezésre bocsátani, amely a cselekvés hatásainak 

értékelése szempontjából lényeges. 

 

23.2. A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 

Ha egy kedvezményezett megszegi az e cikkben előírt kötelezettségeit, [a Bizottság][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  
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23a.1. A szellemi tulajdon tudásátadás során történő kezeléséről szóló bizottsági ajánlás 

végrehajtását szolgáló intézkedések meghozatalának kötelezettsége  

 

Az egyetemként vagy más állami kutatószervezetként működő kedvezményezettek kötelesek 

intézkedéseket hozni a szellemi tulajdon tudásátadás során történő kezeléséről szóló bizottsági 

ajánláshoz46 mellékelt gyakorlati útmutató 1. és 2. pontjában meghatározott elvek 

megvalósítása érdekében.  

 

Ez nincs kihatással az e szakasz 2. és 3. alszakaszában meghatározott kötelezettségekre. 

 

A kedvezményezetteknek gondoskodniuk kell arról, hogy a cselekvésben részt vevő kutatók 

és harmadik felek ismerjék ezeket a kötelezettségeket. 

 

23a.2. A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 

Ha egy kedvezményezett megszegi az e cikkben előírt kötelezettségeit, [a Bizottság][az 

Ügynökség] alkalmazhatja bármely, a 6. fejezetben leírt intézkedést.  

 

 

2. ALSZAKASZ: A MEGLÉVŐ INFORMÁCIÓKHOZ ÉS JOGOKHOZ 

KAPCSOLÓDÓ JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK  

 

24. CIKK: A MEGLÉVŐ INFORMÁCIÓKRA ÉS JOGOKRA VONATKOZÓ 

MEGÁLLAPODÁS 

 

24.1. A meglévő információkra és jogokra vonatkozó megállapodás 

 

A kedvezményezettek kötelesek meghatározni a cselekvéssel kapcsolatos meglévő 

információkat és jogokat, és írásban megállapodást kötni azokról („a meglévő információkra 

és jogokra vonatkozó megállapodás”).  

 

„Meglévő információk és jogok”: megjelenési formájától és jellegétől (fizikai vagy virtuális) 

függetlenül minden olyan adat, know-how vagy információ, ideértve minden jogot, például a 

szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat is, amellyel:  

 

a) a kedvezményezettek rendelkeztek e megállapodáshoz való csatlakozásukat 

megelőzően, és amely 

 

b)  szükséges a cselekvés végrehajtásához vagy a cselekvés eredményeinek 

hasznosításához. 

 

24.2. A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 

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

csökkenthető (lásd a 43. cikket).  

                                                 
46  A Bizottság C(2008) 1329 ajánlása (2008. április 10.) a szellemi tulajdon kezeléséről a tudásátadás során, 

valamint az egyetemeknek és más állami kutatószervezeteknek szóló gyakorlati útmutatóról. 
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A kötelezettségek ilyen megszegése esetén alkalmazható bármely más, a 6. fejezetben leírt 

intézkedés is. 

 

25. CIKK: A MEGLÉVŐ INFORMÁCIÓKHOZ ÉS JOGOKHOZ VALÓ 

HOZZÁFÉRÉS JOGA  

 

25.1. A hozzáférési jogok gyakorlása – Lemondás a hozzáférési jogokról – A 

továbbadás tilalma 

 

A hozzáférési jogok gyakorlását írásban kell kérni („hozzáférési igény”).  

 

„Hozzáférési jogok”: az eredmények vagy a meglévő információk és jogok felhasználására 

vonatkozó, e megállapodásban megállapított feltételek mellett gyakorolható jogok. 

 

A hozzáférési jogokról való lemondás csak akkor érvényes, ha írásba foglalták. 

 

A hozzáférési jogok – eltérő megállapodás hiányában – nem foglalják magukban az e jogok 

továbbadásához való jogot.  

 

25.2. Más kedvezményezettek hozzáférési joga a cselekvés körébe tartozó saját 

feladataik ellátása érdekében 

 

A kedvezményezettek kötelesek – jogdíjmentes alapon – hozzáférést biztosítani egymás 

számára a cselekvés körébe tartozó saját feladataik ellátásához szükséges meglévő 

információkhoz és jogokhoz, kivéve abban az esetben, ha a meglévő információkkal és 

jogokkal rendelkező kedvezményezett az e megállapodáshoz való csatlakozását megelőzően:  

 

a) tájékoztatta a többi kedvezményezettet arról, hogy a rendelkezésére álló meglévő 

információkhoz és jogokhoz való hozzáférésre jogi korlátozások vagy korlátok 

vonatkoznak, ideértve azokat is, amelyek harmadik felek (többek között a személyzet) 

jogaiból következnek; vagy 

 

b) megállapodott a többi kedvezményezettel abban, hogy a hozzáférés nem jogdíjmentes 

alapon történik.   

 

25.3. Más kedvezményezettek hozzáférési joga a saját eredményeik hasznosítása 

érdekében 

 

A kedvezményezettek kötelesek – méltányos és észszerű feltételekkel – hozzáférést 

biztosítani egymás számára a saját eredményeik hasznosításához szükséges meglévő 

információkhoz és jogokhoz, kivéve abban az esetben, ha a meglévő információkkal és 

jogokkal rendelkező kedvezményezett – az e megállapodáshoz való csatlakozását megelőzően 

– tájékoztatta a többi kedvezményezettet arról, hogy a rendelkezésére álló meglévő 

információkhoz és jogokhoz való hozzáférésre jogi korlátozások vagy korlátok vonatkoznak, 

ideértve azokat is, amelyek harmadik felek (többek között a személyzet) jogaiból 

következnek. 

 



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

Horizont 2020 – Támogatásimegállapodás-minták – Általános minta – Több kedvezményezett – 5. verzió – 

2017. október 18. 

73 

„Méltányos és észszerű feltételek”: megfelelő feltételek, beleértve az esetleges pénzügyi 

feltételeket és a jogdíjmentességet is, figyelembe véve a hozzáférési igénnyel kapcsolatos 

különleges körülményeket, például azon eredményeknek, illetve meglévő információknak és 

jogoknak a tényleges vagy potenciális értékét, amelyekhez hozzáférést kérnek, és/vagy a 

tervezett hasznosítás területét, időtartamát vagy egyéb jellemzőit. 

 

Hozzáférési igény – eltérő megállapodás hiányában – legkésőbb a 3. cikkben meghatározott 

időszak eltelte után egy évvel nyújtható be.  

 

25.4. Kapcsolt jogalanyok hozzáférési jogai 

 

Ha a konzorciummegállapodás másként nem rendelkezik – méltányos és észszerű 

feltételekkel (lásd fent, 25.3. cikk), és kivéve abban az esetben, ha a hozzáférésre jogi 

korlátozások vagy korlátok vonatkoznak, ideértve azokat is, amelyek harmadik felek (többek 

között a személyzet) jogaiból következnek –, hozzáférést kell biztosítani a meglévő 

információkhoz és jogokhoz a valamely uniós tagállamban vagy „társult országban”47 

székhellyel rendelkező kapcsolt jogalanyok48 számára is, amennyiben ez szükséges az azon 

kedvezményezettek által létrehozott eredmények hasznosításához, amelyekhez a szóban forgó 

jogalanyok kapcsolódnak. 

 

Az érintett kapcsolt jogalanynak – eltérő megállapodás hiányában (lásd fent, 25.1. cikk) – 

közvetlenül a meglévő információkkal vagy jogokkal rendelkező kedvezményezetthez kell 

benyújtania a hozzáférési igényt. 

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

bekezdésének 3. pontjában: „társult ország”: olyan harmadik ország, amely [1. VÁLASZTHATÓ 

SZÖVEGELEM – az EU által nyújtott támogatások esetében: 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.][2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – az Euratom 

által nyújtott támogatások esetében: az Európai Atomenergia-közösségnek a „Horizont 2020” kutatási és 

innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjáról (2014–2018) szóló, 2013. december 
16-i 1314/2013/Euratom tanácsi rendelet („az Euratom kutatási és képzési programját létrehozó 

1314/2013/Euratom rendelet” – HL L 347., 2013.12.20., 948. o.) 5. cikkében meghatározottak szerint részes 

fele egy, az Unióval megkötött nemzetközi megállapodásnak. Az 5. cikk azokat a feltételeket határozza meg, 
amelyek teljesülése esetén egy EU-n kívüli ország társulhat a „Horizont 2020” keretprogramhoz.]  

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

bekezdésének 2. pontjában: „kapcsolt jogalany”: az a jogalany: 
- amelyben egy résztvevő közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik, vagy 
- amely a résztvevővel azonos közvetlen vagy közvetett többségi befolyás alatt áll, vagy  
- amely közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik egy résztvevőben.  

 A „többségi befolyás” a következő formák bármelyikét jelentheti: 
a) a kérdéses jogalany jegyzett tőkéje névértéke több mint 50%-ának vagy az adott jogalanyban a 

részvényesi, illetve tulajdonosi szavazatok többségének közvetlen vagy közvetett birtoklása; 
b) a jogalanyban a döntéshozatali jogkör de facto vagy de jure közvetett vagy közvetlen birtoklása. 

A jogalanyok között fennálló következő viszonyok azonban önmagukban nem tekintendők többségi 
befolyásnak: 

a) a jegyzett tőke névértékének több mint 50%-át vagy a részvényesi, illetve tulajdonosi szavazatok 
többségét közvetlen vagy közvetett módon ugyanazon állami befektetési társaság, intézményi 

befektető vagy kockázatitőke-társaság birtokolja; 
b) az adott jogalanyok felett ugyanaz a közjogi szerv gyakorolja a tulajdonosi vagy a felügyeleti 

jogokat. 



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

Horizont 2020 – Támogatásimegállapodás-minták – Általános minta – Több kedvezményezett – 5. verzió – 

2017. október 18. 

74 

 

Hozzáférési igény – eltérő megállapodás hiányában – legkésőbb a 3. cikkben meghatározott 

időszak eltelte után egy évvel nyújtható be.  

 

25.5. Harmadik felek hozzáférési jogai  

 
[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – kutatási infrastruktúrához nyújtott 

transznacionális hozzáférés esetében: A hozzáférést nyújtó fél köteles jogdíjmentesen 

hozzáférést biztosítani a felhasználók számára azon meglévő információkhoz és jogokhoz, 

amelyek a cselekvés végrehajtásához szükségesek, kivéve abban az esetben, ha a hozzáférést 

nyújtó félre jogi korlátozások vagy korlátok vonatkoznak, ideértve azokat is, amelyek 

harmadik felek (többek között a személyzet) jogaiból következnek. 
 

A hozzáférést nyújtó fél köteles haladéktalanul tájékoztatni a felhasználókat bármely olyan 
korlátozásról, amely jelentős mértékben befolyásolhatja a hozzáférési jogok biztosítását.] 

 
[2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: Nem alkalmazandó.] 

 

25.6. A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 

Ha egy 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. 

 

 

3. ALSZAKASZ: AZ EREDMÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGOK ÉS 

KÖTELEZETTSÉGEK 

 

26. CIKK: AZ EREDMÉNYEK FELETTI TULAJDONJOG  

 

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 

 

Az eredmények két vagy több kedvezményezett közös tulajdonát képezik, amennyiben:  

 

a) a kedvezményezettek azokat közösen hozták létre; és 

 

b) nem lehet: 
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i. megállapítani az egyes kedvezményezettek saját hozzájárulását; vagy 

 

ii. részekre osztani az eredményeket azok oltalmának kérelmezése, megszerzése 

vagy fenntartása céljából (lásd a 27. cikket). 

 

Az e megállapodás szerinti kötelezettségeik teljesítése érdekében a tulajdonostársaknak 

írásban meg kell állapodniuk a közös tulajdonjoguk megoszlásáról és gyakorlásának 

feltételeiről („közös tulajdonra vonatkozó megállapodás”).  

 

Ha a közös tulajdonra vonatkozó megállapodás másként nem rendelkezik, mindegyik 

tulajdonostárs nem kizárólagos használati engedélyt adhat (a használati engedély 

továbbadásának kizárásával) harmadik feleknek a közös tulajdont képező eredmények 

hasznosítására vonatkozóan, ha a többi tulajdonostárs: 

 

a) legalább 45 nappal előre értesítést kap; és 

 

b) méltányos és észszerű ellentételezésben részesül. 

 

Az eredmények létrehozását követően a tulajdonostársak írásban megállapodhatnak abban, 

hogy a közös tulajdon helyett más módon osztoznak az eredményeken (például egyetlen 

tulajdonosra való átruházás útján – lásd a 30. cikket –, a többi tulajdonostárs hozzáférési joga 

mellett). 

 

26.3. Harmadik felek (ideértve a személyzetet is) jogai  

 

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

eredményekkel kapcsolatban, az érintett kedvezményezett köteles gondoskodni arról, hogy 

teljesítse az e megállapodásból eredő kötelezettségeit.  

 

Ha az eredményeket egy harmadik fél hozza létre, az érintett 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 [EU][Euratom][Ügynökség] tulajdonjoga az eredmények oltalma érdekében  

 

26.4.1. Az [EU][Euratom][Ügynökség]  – az érintett kedvezményezett beleegyezésével – 

átveheti az eredmények feletti tulajdonjogot az eredmények oltalma érdekében, amennyiben 

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

ipari hasznosításra; vagy 

 

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

tagállamban vagy társult országban székhellyel rendelkező kedvezményezettre vagy 

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 [a 

Bizottságot][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 [a Bizottság][az Ügynökség]  úgy dönt, hogy átveszi a tulajdonjogot, akkor az értesítés 

átvételétől számított 45 napon belül hivatalosan értesíti erről az érintett kedvezményezettet.  

 

Az eredmények nem terjeszthetők ezen időszak eltelte előtt, illetve – ha [a Bizottság][az 

Ügynökség] pozitív döntést hoz – ameddig [a Bizottság][az Ügynökség]  meg nem tette a 

szükséges lépéseket az eredmények oltalom alá helyezése érdekében.  

 

26.4.2. Az [EU][Euratom][Ügynökség]  – az érintett kedvezményezett beleegyezésével – 

átveheti az eredmények feletti tulajdonjogot az eredmények oltalma érdekében, amennyiben 

valamely 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. 

 

Az a kedvezményezett, amely 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 [a Bizottságot][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 [a Bizottság][az Ügynökség]  úgy dönt, hogy átveszi a tulajdonjogot, akkor az értesítés 

átvételétől számított 45 napon belül hivatalosan értesíti erről az érintett kedvezményezettet. 

 

26.5. A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 

Ha egy 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. 



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

Horizont 2020 – Támogatásimegállapodás-minták – Általános minta – Több kedvezményezett – 5. verzió – 

2017. október 18. 

77 

 

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

LÁTHATÓSÁGA 

 

27.1. Az eredmények oltalmának kötelezettsége 

 

Valamennyi kedvezményezett köteles megvizsgálni az eredményei oltalom alá helyezésének 

lehetőségeit, és gondoskodni az eredmények megfelelő módon – megfelelő időtartamra és 

megfelelő területi hatállyal – történő oltalmáról az alábbi esetekben: 

 

a) észszerűen feltételezhető, hogy az eredmények alkalmasak lehetnek kereskedelmi 

vagy ipari hasznosításra; és 

 

b) az oltalom alá helyezésük lehetséges, észszerű és indokolt (a körülményekre 

tekintettel). 

 

Amikor dönt az oltalom alá helyezésről, a kedvezményezettnek figyelembe kell vennie a saját 

jogos érdekei mellett a többi kedvezményezett jogos érdekeit (különösen kereskedelmi 

érdekeit) is. 

 
27.2. Az [EU][Euratom][Ügynökség] tulajdonjoga az eredmények oltalma érdekében 

 

Ha egy kedvezményezett nem kívánja oltalom alá helyezni az eredményeit, meg kívánja 

szüntetni az oltalmat vagy nem kívánja meghosszabbíttatni az oltalom időtartamát, az 

[EU][Euratom][Ügynökség]  bizonyos feltételekkel (lásd a 26.4. cikket) átveheti az 

eredmények feletti tulajdonjogot az eredmények (további) oltalmának biztosítása érdekében. 

 

27.3. Tájékoztatás az EU-finanszírozásról  

 

Az eredmények oltalmára vonatkozó, az egyik kedvezményezett által vagy a nevében 

benyújtott kérelmeknek (ideértve a szabadalmi bejelentéseket is) – amennyiben [a 

Bizottság][az Ügynökség]  másként nem kéri vagy másba bele nem egyezik, és amennyiben az 

lehetséges – tartalmazniuk kell a következő szöveget: 

 
„Az e kérelmet eredményező projekt [az Európai Unió »Horizont 2020« kutatási és innovációs 
programja][az Euratom kutatási és képzési programja (2014–2018)] keretében finanszírozásban 
részesült, a támogatási megállapodás száma: [szám].” 

 

27.4. A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 

Ha egy 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.  

 

28. CIKK: AZ EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA  

 

28.1. Az eredmények hasznosításának kötelezettsége 
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A 3. cikkben meghatározott időszakot követő négy év elteltéig valamennyi kedvezményezett 

köteles intézkedéseket hozni annak érdekében, hogy biztosítsa az eredményeinek az alábbiak 

útján történő „hasznosítását” (akár közvetlen, akár közvetett módon, különösen átruházás 

vagy a használati jog átadása útján, lásd a 30. cikket):  

 

a) további (a cselekvésen kívüli) kutatási tevékenységekhez történő felhasználás;  

 

b) termékek vagy eljárások fejlesztése, kialakítása vagy értékesítése; 

 

c) szolgáltatások kialakítása és nyújtása; vagy 

 

d) szabványosítás során történő felhasználás. 

 
[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – további hasznosítási kötelezettségek esetében, ha a 

munkaprogramban ilyenek szerepelnek: A kedvezményezetteknek emellett – a 3. cikkben 

meghatározott időszakot követő négy év elteltéig – teljesíteniük kell az 1. mellékletben 
meghatározott további hasznosítási kötelezettségeket.] 

 

Ez nincs kihatással a 37. cikkben szereplő biztonsági kötelezettségekre, amelyeket továbbra is 

teljesíteni kell.  

 

28.2. Az európai vagy nemzetközi szabványokhoz hozzájárulni képes eredmények – 

Tájékoztatás az EU-finanszírozásról 

 
[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – a szabványokhoz hozzájárulni képes eredmény 

esetében, ha a munkaprogram ilyet irányoz elő: Ha észszerűen feltételezhető, hogy az 

eredmények hozzájárulhatnak európai vagy nemzetközi szabványokhoz, az érintett 

kedvezményezett – a 3. cikkben meghatározott időszakot követő négy év elteltéig – köteles 
tájékoztatni erről [a Bizottságot][az Ügynökséget].] 

 

Ha az eredmények szabványba vannak belefoglalva, az érintett kedvezményezett – 

amennyiben [a Bizottság][az Ügynökség]  másként nem kéri vagy másba bele nem egyezik, és 

amennyiben az lehetséges – köteles kérni a szabványügyi szervtől, hogy a szabványba 

(szabványhoz kapcsolódó tájékoztatásba) foglalja bele a következő kijelentést:  

 
„Az e szabványba foglalt eredmények létrejöttéhez hozzájárult [az Európai Unió »Horizont 2020« 
kutatási és innovációs programja][az Euratom kutatási és képzési programja (2014–2018)] keretében 
nyújtott finanszírozás, a támogatási megállapodás száma: [szám].” 

 

28.3. A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 

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

43. cikknek megfelelően csökkenthető.  

 

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

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

FINANSZÍROZÁS LÁTHATÓSÁGA 

 

29.1. Az eredmények terjesztésének kötelezettsége  

 

Amennyiben nem ellentétes jogos érdekeivel, valamennyi kedvezményezett köteles – a lehető 

leghamarabb – „terjeszteni” az eredményeit a megfelelő módon történő nyilvános közlés 

útján (az eredmények oltalom alá helyezése vagy hasznosítása céljából megvalósuló közlésen 

túlmenően is), beleértve (az alkalmazott médiumtól függetlenül) a tudományos 

publikációkban való közlést is. 

 
[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – további terjesztési kötelezettségek esetében, ha a 

munkaprogramban ilyenek szerepelnek: A kedvezményezetteknek emellett teljesíteniük kell 

az 1. mellékletben meghatározott további terjesztési kötelezettségeket is.] 

 
[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – további, az interoperabilitást szolgáló terjesztési 

kötelezettségek esetében, ha a munkaprogramban ilyenek szerepelnek:  A kedvezményezettek 

emellett – a 3. cikkben meghatározott időszakot követő négy év elteltéig – kötelesek terjeszteni 

az eredmények olyan műszaki leírásait is, amelyek az interoperabilitás érdekében 
szükségesek, ha vannak ilyenek.] 

 
[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – további, a határon átnyúló interoperabilitást szolgáló 

terjesztési kötelezettségek esetében, ha a munkaprogramban ilyenek szerepelnek: A 

kedvezményezettek emellett – a 3. cikkben meghatározott időszakot követő négy év elteltéig – 

kötelesek terjeszteni a határon átnyúló interoperabilitáshoz kapcsolódó benyújtandó 

anyagokat (lásd az 1. mellékletet), valamint a határon átnyúló interoperabilitáshoz szükséges 

eredményeket is, ha vannak ilyenek (különösen a közös műszaki leírásokat és a 
szoftverösszetevőket).] 

 

Ez nincs kihatással a 27. cikkben szereplő, az eredmények oltalmára vonatkozó 

kötelezettségre, a 36. cikkben szereplő titoktartási kötelezettségekre, a 37. cikkben szereplő 

biztonsági kötelezettségekre és a 39. cikkben szereplő, a személyes adatok védelmére 

vonatkozó kötelezettségekre, amelyeket továbbra is teljesíteni kell.  

 

Az a kedvezményezett, amely terjeszteni kívánja az eredményeit, köteles – eltérő 

megállapodás hiányában – legalább 45 nappal előre értesíteni a többi kedvezményezettet, és 

elegendő információt közölni a terjesztésre kerülő eredményekről.  

 

A többi kedvezményezett – eltérő megállapodás hiányában – az értesítés kézhezvételétől 

számított 30 napon belül kifogással élhet, amennyiben igazolni tudja, hogy az eredményekhez 

vagy a meglévő információkhoz és jogokhoz kapcsolódó jogos érdekei jelentős mértékű kárt 

szenvednének. Ilyenkor csak abban az esetben kerülhet sor a terjesztésre, ha e jogos érdekek 

védelme érdekében megfelelő lépések történtek.  

 

Ha egy kedvezményezett nem kívánja oltalom alá helyezni az eredményeit, akkor – bizonyos 

feltételek mellett (lásd a 26.4.1. cikket) – lehetséges, hogy hivatalosan értesítenie kell [a 

Bizottságot][az Ügynökséget] , mielőtt megkezdi a terjesztést. 

 

29.2. A tudományos publikációkhoz való szabad hozzáférés 



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

Horizont 2020 – Támogatásimegállapodás-minták – Általános minta – Több kedvezményezett – 5. verzió – 

2017. október 18. 

80 

 

Valamennyi kedvezményezett köteles biztosítani az eredményeihez kapcsolódó lektorált 

tudományos publikációkhoz való szabad hozzáférést (ingyenes, online hozzáférés bármely 

felhasználó számára).  

 

A kedvezményezettnek különösen: 

 

a) a lehető leghamarabb, de legkésőbb a publikáláskor el kell helyeznie a publikált 

változat vagy a publikálásra elfogadott végleges, lektorált kézirat egy számítógéppel 

olvasható elektronikus példányát egy tudományos publikációkat tartalmazó 

adattárban.  

 

A kedvezményezettnek emellett törekednie kell arra, hogy ezzel egyidejűleg 

elhelyezze az adattárban az elhelyezett tudományos publikációkban bemutatott 

eredmények hitelesítéséhez szükséges kutatási adatokat is; 

 

b) biztosítania kell az elhelyezett publikációhoz való szabad hozzáférést – az adattár 

útján – legkésőbb: 

 

i. a publikálással egyidejűleg, amennyiben a kiadón keresztül ingyenesen 

elérhető egy elektronikus változat; vagy 

 

ii. a publikálástól számított hat hónapon belül (társadalomtudományi és humán 

tudományi publikációk esetében tizenkét hónapon belül) bármely más esetben; 

 

c) szabad hozzáférést kell biztosítania – az adattár útján – az elhelyezett publikációt 

azonosító bibliográfiai metaadatokhoz.  

 

A bibliográfiai metaadatoknak szabványos formát kell követniük, és tartalmazniuk 

kell a következőket: 

 

- az [„Európai Unió (EU)” és a „Horizont 2020”][„Euratom” és „az Euratom 

kutatási és képzési programja (2014–2018)”] kifejezéseket,  

 

- a cselekvés nevét, rövidítését és a támogatás számát, 

 

- a közzététel dátumát, és adott esetben a hozzáférés zárolásának hosszát, 

valamint 

 

- egy állandó azonosítót.  

 

29.3. A kutatási adatokhoz való szabad hozzáférés 

 
[1a. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – a szabad hozzáférésű kutatási adatok kísérleti 

projektjében részt vevő cselekvések esetében: A cselekvés keretében előállított digitális 

kutatási adatok („adatok”) kapcsán a kedvezményezettek kötelesek: 

 

a) elhelyezni egy kutatási adatokat tartalmazó adattárban a következőket, és intézkedni 

arról, hogy azokhoz harmadik felek – bármely felhasználó számára ingyenes módon – 
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hozzáférhessenek, azokat kereshessék, hasznosíthassák, többszörözhessék és 

terjeszthessék: 

 

i. a tudományos publikációkban bemutatott eredmények hitelesítéséhez szükséges 

adatok a kapcsolódó metaadatokkal együtt – a lehető leghamarabb; 

 
ii. [A. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – a szabad hozzáférésű kutatási 

adatok kísérleti projektjében részt vevő, egészségügyi vonatkozású 

cselekvések esetében, ha a munkaprogramban ilyenek szerepelnek:  a 

valamely közegészségügyi szükséghelyzet kezelése szempontjából releváns 

adatok, ha [a Bizottság][az Ügynökség] azokat kifejezetten kéri, és a kérésben 
megadott határidőn belül][B. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – nem 

alkalmazandó]; 

 

iii. egyéb adatok a kapcsolódó metaadatokkal együtt – az „adatkezelési tervben” 

(lásd az 1. mellékletet) meghatározottak szerint és az ott megadott határidőkön 

belül; 

 

b) az adattár útján információkat szolgáltatni a kedvezményezettek rendelkezésére álló, 

az eredmények hitelesítéséhez szükséges eszközökről és műszerekről (valamint – ha 

lehetséges – biztosítani ezeket az eszközöket és műszereket). 

 

Ez nincs kihatással a 27. cikkben szereplő, az eredmények oltalmára vonatkozó 

kötelezettségre, a 36. cikkben szereplő titoktartási kötelezettségekre, a 37. cikkben szereplő 

biztonsági kötelezettségekre és a 39. cikkben szereplő, a személyes adatok védelmére 

vonatkozó kötelezettségekre, amelyeket továbbra is teljesíteni kell. 

 

Kivételes szabályként a kedvezményezettek nem kötelesek szabad hozzáférést biztosítani az a) 

pont i. és iii. alpontja szerinti kutatási adataik bizonyos részeihez, amennyiben a cselekvés (1. 

mellékletben leírt) fő célkitűzése veszélybe kerülne, ha szabadon hozzáférhetővé válnának a 

kutatási adatok adott részei. Ebben az esetben az adatkezelési tervnek tartalmaznia kell a 

hozzáférés meg nem adásának indokait. 

 
[kiegészítő VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – a szabad hozzáférésű kutatási adatok 

kísérleti projektjében részt vevő, egészségügyi vonatkozású cselekvések esetében, ha a 

munkaprogramban ilyenek szerepelnek: Kivételes szabályként a kedvezményezettek nem 

kötelesek szabad hozzáférést biztosítani az a) pont ii. alpontja szerinti kutatási adatokhoz sem, 

ha [a Bizottság][az Ügynökség] beleegyezik abba, hogy a szabad hozzáférés biztosítására 

vonatkozó kötelezettség helyébe azon harmadik felek speciális hozzáférési jogai lépjenek , 

akiknek/amelyeknek a közegészségügyi szükséghelyzet kezelése céljából van szükségük az 

adatokra. Az ilyen hozzáférési jogoknak magukban kell foglalniuk az adatokhoz való ingyenes 

hozzáférésnek, valamint az adatok ingyenes keresésének, hasznosításának és 
többszörözésének a jogát.]] 

 
[1b. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – a szabad hozzáférésű kutatási adatok kísérleti 

projektjében részt NEM vevő, egészségügyi vonatkozású cselekvések esetében, ha a 

munkaprogramban ilyenek szerepelnek: [A Bizottság][Az Ügynökség] előírhatja a 

kedvezményezettek számára, hogy: 
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a) a cselekvés során keletkező, a közegészségügyi szükséghelyzetek kezelése 

szempontjából releváns digitális kutatási adatokat helyezzék el egy kutatási adatokat 

tartalmazó adattárban, és intézkedjenek arról, hogy azokhoz harmadik felek – bármely 

felhasználó számára ingyenes módon – hozzáférhessenek, azokat kereshessék, 

hasznosíthassák, többszörözhessék és terjeszthessék  

 

vagy  

 

b) adjanak egyedi hozzáférési jogokat (beleértve az adatokhoz való ingyenes hozzáférés, 

valamint az adatok ingyenes keresése, hasznosítása és többszörözése jogát) azon 

harmadik személyeknek, akiknek/amelyeknek a közegészségügyi szükséghelyzet 

kezelése céljából van szükségük a digitális kutatási adatokra 

 

[a Bizottság][az Ügynökség] kérésében megadott határidőn belül. 

 

Ez nincs kihatással a 27. cikkben szereplő, az eredmények oltalmára vonatkozó 

kötelezettségre, a 36. cikkben szereplő titoktartási kötelezettségekre, a 37. cikkben szereplő 

biztonsági kötelezettségekre és a 39. cikkben szereplő, a személyes adatok védelmére 
vonatkozó kötelezettségekre, amelyeket továbbra is teljesíteni kell.] 
 

[1c. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – egészségügyi vonatkozású, közegészségügyi 

szükséghelyzeteket célzó cselekvések esetében, ha a munkaprogramban ilyenek 

szerepelnek: A kedvezményezetteknek – legkésőbb 30 nappal az adat keletkezését követően – 

el kell helyezniük a cselekvés során keletkező digitális kutatási adatokat egy kutatási adatokat 

tartalmazó adattárban, és intézkedniük kell arról, hogy azokhoz harmadik felek – bármely 

felhasználó számára ingyenes módon – hozzáférhessenek, azokat kereshessék, 

hasznosíthassák, többszörözhessék és terjeszthessék.  

 

Ez nincs kihatással a 27. cikkben szereplő, az eredmények oltalmára vonatkozó 

kötelezettségre, a 36. cikkben szereplő titoktartási kötelezettségekre, a 37. cikkben szereplő 

biztonsági kötelezettségekre és a 39. cikkben szereplő, a személyes adatok védelmére 

vonatkozó kötelezettségekre, amelyeket továbbra is teljesíteni kell. 

 

Kivételes szabályként a kedvezményezettek nem kötelesek biztosítani a szabad hozzáférést, ha 

[a Bizottság][az Ügynökség] beleegyezik abba, hogy a szabad hozzáférés biztosítására 

vonatkozó kötelezettség helyébe azon harmadik felek speciális hozzáférési jogai lépjenek, 

akiknek/amelyeknek a közegészségügyi szükséghelyzet kezelése céljából van szükségük a 

kutatási adatokra. Az ilyen hozzáférési jogoknak magukban kell foglalniuk az adatokhoz való 

ingyenes hozzáférésnek, valamint az adatok ingyenes keresésének, hasznosításának és 
többszörözésének a jogát.] 

 
[2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: Nem alkalmazandó.] 

 

29.4. Tájékoztatás az EU-finanszírozásról – Az EU jelképének használatára vonatkozó 

kötelezettség és jog  

 

Ha [a Bizottság][az Ügynökség]  másként nem kéri vagy másba bele nem egyezik, és ha nem 

lehetetlen, az eredmények (bármilyen formában, többek között elektronikus úton történő) 

terjesztése során: 
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a) fel kell tüntetni az EU jelképét; és  

 

b) fel kell tüntetni a következő szöveget: 

 

„Ez a projekt [az Európai Unió »Horizont 2020« kutatási és innovációs programja][az Euratom 

kutatási és képzési programja (2014–2018)] keretében finanszírozásban részesült, a támogatási 
megállapodás száma: [szám].” 

 

Ha más logóval együtt szerepel, akkor az EU jelképének megfelelően ki kell tűnnie.  

 

Az e cikk szerinti kötelezettségeik teljesítése érdekében a kedvezményezettek [a 

Bizottság][az Ügynökség]  előzetes jóváhagyása nélkül is használhatják az EU jelképét. 

 

Ez azonban nem jogosítja fel őket kizárólagos használatra.  

 

Emellett sem bejegyzés útján, sem más módon nem sajátíthatják ki az EU jelképét vagy 

bármilyen hasonló védjegyet vagy logót. 

 
29.5. [A Bizottság][Az Ügynökség] felelősségét kizáró nyilatkozat 

 

Az eredmények mindennemű terjesztése során fel kell tüntetni, hogy a dokumentum csak a 

szerző véleményét tükrözi, és [a Bizottság][az Ügynökség]  nem felelős a dokumentumban 

szereplő információk bármilyen módon történő felhasználásáért. 

 

29.6. A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 

Ha egy 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.  

 

30. CIKK: AZ EREDMÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA, A HASZNÁLATI JOGOK 

ÁTADÁSA 

 

30.1. A tulajdonjog átruházása 

 

Mindegyik kedvezményezett átruházhatja az eredményei feletti tulajdonjogot. 

 

Köteles azonban biztosítani, hogy a 26.2., a 26.4., a 27., a 28., a 29., a 30. és a 31. cikk 

szerinti kötelezettségei az új tulajdonosra is vonatkozzanak, valamint azt, hogy az új 

tulajdonos bármilyen további átruházás esetén köteles legyen továbbadni az említett 

kötelezettségeket.  

 

Ez nincs kihatással a 37. cikkben szereplő biztonsági kötelezettségekre, amelyeket továbbra is 

teljesíteni kell.  
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Konkrétan megnevezett harmadik felekre vonatkozó eltérő írásbeli megállapodás hiányában, 

illetve ha a fúziókra és a felvásárlásokra alkalmazandó uniós és nemzeti jogszabályok szerint 

nem lehetetlen, az eredmények feletti tulajdonjogot átruházni kívánó kedvezményezett köteles 

legalább 45 nappal előre értesíteni azon kedvezményezetteket, amelyek még rendelkeznek 

hozzáférési jogokkal (vagy még igényelhetnek hozzáférési jogokat) az eredményekre 

vonatkozóan (írásbeli megállapodással kiköthető ennél rövidebb időtartam is). Az értesítésben 

elegendő tájékoztatást kell adni az új tulajdonosról ahhoz, hogy minden érintett 

kedvezményezett megítélhesse a hozzáférési jogait érő hatásokat. 

 

Konkrétan megnevezett harmadik felekre vonatkozó eltérő írásbeli megállapodás hiányában 

az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül bármely kedvezményezett kifogással 

élhet, ha igazolni tudja, hogy az átruházás hátrányosan befolyásolná a hozzáférési jogait 

(írásbeli megállapodással kiköthető ennél rövidebb időtartam is). Ilyenkor az átruházásra 

mindaddig nem kerülhet sor, amíg az érintett kedvezményezettek között megállapodás nem 

születik. 

 

30.2. Használati engedély 

 

Mindegyik kedvezményezett használati engedélyt (vagy a hasznosításra feljogosító más 

engedélyt) adhat az eredményeire vonatkozóan, amennyiben: 

 

a) ez nem befolyásolja hátrányosan a 31. cikk szerinti hozzáférési jogokat; és 

 
b) [1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha az 1. melléklet további hasznosítási 

kötelezettségeket tartalmaz: a kedvezményezett teljesíti további hasznosítási 

kötelezettségeit (lásd a 28.1. cikket és az 1. mellékletet)] [2. VÁLASZTHATÓ 

SZÖVEGELEM: nem alkalmazandó]. 

 

Az a) és b) ponton túlmenően az eredményekre vonatkozóan kizárólagos használati engedély 

csak akkor adható, ha az összes többi érintett kedvezményezett lemondott a hozzáférési 

jogairól (lásd a 31.1. cikket). 

 

Ez nincs kihatással a 29. cikkben szereplő terjesztési kötelezettségekre és a 37. cikkben 

szereplő biztonsági kötelezettségekre, amelyeket továbbra is teljesíteni kell.  

 
30.3. [A Bizottság][Az Ügynökség] kifogásolási joga átruházás vagy a használati jogok 

átadása esetében 

 
[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – az EU által nyújtott támogatások esetében: [A 

Bizottság][Az Ügynökség] – legkésőbb a 3. cikkben meghatározott időszak eltelte után négy 

évvel – kifogást emelhet az eredmények feletti tulajdonjog átruházása vagy az eredményekre 

vonatkozó kizárólagos használati engedély adása ellen, ha: 

 

a) az átruházás vagy a használati engedély adása olyan harmadik fél részére történik, 

amelynek székhelye a „Horizont 2020” keretprogramhoz nem társult nem uniós 

országok valamelyikében van; és 
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b) [a Bizottság][az Ügynökség] úgy ítéli meg, hogy az átruházás vagy az engedély adása 

nem áll összhangban a versenyképességhez fűződő uniós érdekekkel vagy 

összeegyeztethetetlen az etikai elvekkel vagy biztonsági megfontolásokkal. 

 

Az a kedvezményezett, amely át kívánja ruházni a tulajdonjogot vagy kizárólagos használati 

engedélyt kíván adni, az átruházás vagy az engedély megadása előtt köteles hivatalosan 

értesíteni [a Bizottságot][az Ügynökséget], és:  

 

- megjelölni az érintett konkrét eredményeket, 

 

- részletesen bemutatni az új tulajdonost vagy az engedély új jogosultját, valamint 

az eredmények tervezett vagy lehetséges hasznosítását, valamint  

 

- az értesítésben szerepeltetni annak indokolással ellátott értékelését, hogy az 

átruházás vagy az engedély adása valószínűsíthetően milyen hatásokat fog 

gyakorolni az EU versenyképességére, és összeegyeztethető-e az etikai elvekkel és 

biztonsági megfontolásokkal. 

 

[A Bizottság][Az Ügynökség] további információkat is kérhet. 

 

Ha [a Bizottság][az Ügynökség] úgy dönt, hogy kifogást emel egy átruházás vagy egy 

kizárólagos használati engedély megadása ellen, akkor az értesítés (vagy az általa kért 

további információk) kézhezvételétől számított 60 napon belül hivatalosan értesítenie kell az 

érintett kedvezményezettet.  

 

Nem kerülhet sor az átruházásra vagy a használati engedély megadására: 

 

- [a Bizottság][az Ügynökség] döntéséig, a fent meghatározott időszakon belül, 

 

- ha [a Bizottság][az Ügynökség] kifogást emel, 

 

- a feltételek teljesítéséig, amennyiben [a Bizottság][az Ügynökség] kifogása 

feltételeket szab meg.] 

 
[2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – az Euratom által nyújtott támogatások esetében: A 

Bizottság [VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: – legkésőbb a 3. cikkben meghatározott 

időszak eltelte után négy évvel –] kifogást emelhet az eredmények feletti tulajdonjog 

átruházásával vagy az eredményekre vonatkozó kizárólagos vagy nem kizárólagos használati 

engedély adásával szemben, ha: 

 

a) az átruházás vagy az engedély adása olyan harmadik fél részére történik, amelynek 

székhelye az Euratom kutatási és képzési programjához (2014–2018) nem társult nem 

uniós országok valamelyikében van; és 

 

b) a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az átruházás vagy a használati engedély adása nem áll 

összhangban a versenyképességhez fűződő uniós érdekekkel vagy 

összeegyeztethetetlen az etikai elvekkel vagy biztonsági megfontolásokkal.  
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A biztonsági megfontolások magukban foglalják a tagállamoknak az Euratom-

Szerződés 24. cikke szerinti védelmi érdekeit is. 

 

Az a kedvezményezett, amely át kívánja ruházni a tulajdonjogot vagy használati engedélyt 

kíván adni, az átruházás vagy az engedély adása előtt köteles hivatalosan értesíteni a 

Bizottságot, és: 

 

- megjelölni az érintett konkrét eredményeket, 

 

- részletesen bemutatni az eredményeket, az új tulajdonost vagy az engedély új 

jogosultját, valamint az eredmények tervezett vagy lehetséges hasznosítását, és 

 

- az értesítésben szerepeltetni annak indokolással ellátott értékelését, hogy az 

átruházás vagy az engedély adása valószínűsíthetően milyen hatásokat fog 

gyakorolni az EU versenyképességére, és összeegyeztethető-e az etikai elvekkel és 

biztonsági megfontolásokkal. 

 

A Bizottság további információkat is kérhet.  

 

Ha a Bizottság úgy dönt, hogy kifogást emel egy átruházás vagy egy használati engedély 

megadása ellen, akkor az értesítés (vagy az általa kért további információk) kézhezvételétől 

számított 60 napon belül hivatalosan értesíti az érintett kedvezményezettet.  

 

Nem kerülhet sor az átruházásra vagy a használati engedély megadására: 

 

- a Bizottság döntéséig, a fent meghatározott időszakon belül, 

 

- ha a Bizottság kifogást emel, 

 

- a feltételek teljesítéséig, amennyiben a Bizottság kifogása feltételeket szab meg. ]  

 
[3. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: Nem alkalmazandó.] 

 

30.4. A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 

Ha egy 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.  

 

31. CIKK: AZ EREDMÉNYEKHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS JOGA 

 

31.1. A hozzáférési jogok gyakorlása – Lemondás a hozzáférési jogokról – A 

továbbadás tilalma 

 

A 25.1. cikkben meghatározott feltételeket kell alkalmazni. 
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Az e cikkben meghatározott kötelezettségek nem módosítják a 37. cikkben szereplő 

biztonsági kötelezettségeket, amelyeket továbbra is teljesíteni kell.  

 

31.2. Más kedvezményezettek hozzáférési joga a cselekvés körébe tartozó saját 

feladataik ellátása érdekében 

 

A kedvezményezettek kötelesek – jogdíjmentes alapon – hozzáférést biztosítani egymás 

számára a cselekvés körébe tartozó saját feladataik ellátásához szükséges eredményekhez.  

 

31.3. Más kedvezményezettek hozzáférési joga a saját eredményeik hasznosítása 

érdekében 

 

A kedvezményezettek kötelesek – méltányos és észszerű feltételekkel (lásd a 25.3. cikket) – 

hozzáférést biztosítani egymás számára a saját eredményeik hasznosításához szükséges 

eredményekhez.   

 

Hozzáférési igény – eltérő megállapodás hiányában – legkésőbb a 3. cikkben meghatározott 

időszak eltelte után egy évvel nyújtható be.  

 

31.4. Kapcsolt jogalanyok hozzáférési jogai 

 

Ha a konzorciummegállapodás másként nem rendelkezik, méltányos és észszerű feltételekkel 

(25.3. cikk) hozzáférést kell biztosítani az eredményekhez a valamely uniós tagállamban vagy 

társult országban székhellyel rendelkező kapcsolt jogalanyok számára is, amennyiben ez 

szükséges ahhoz, hogy a szóban forgó jogalanyok hasznosíthassák az azon 

kedvezményezettek által létrehozott eredményeket, amelyekhez kapcsolódnak.  

 

Az érintett kapcsolt jogalanynak – eltérő megállapodás hiányában (lásd fent, 31.1. cikk) – 

közvetlenül ahhoz a kedvezményezetthez kell benyújtania az erre irányuló igényt, amelyik az 

eredmények tulajdonosa.  

 

Hozzáférési igény – eltérő megállapodás hiányában – legkésőbb a 3. cikkben meghatározott 

időszak eltelte után egy évvel nyújtható be. 

 

31.5. Az uniós intézmények, szervek, hivatalok vagy ügynökségek, valamint az uniós 

tagállamok hozzáférési jogai  

 
[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – az EU által nyújtott támogatások esetében 

általában: A kedvezményezettek kötelesek – jogdíjmentes alapon – hozzáférést biztosítani az 

eredményeikhez 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 kedvezményezettektől kapott anyagok, dokumentumok és információk 
kommunikációs és reklámcélú felhasználásának (lásd a 38.2. cikket) jogát.] 
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[2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – a „Biztonságos társadalmak – Európa és polgárai 

szabadságának és biztonságának védelme” különös célkitűzés alá tartozó pályázati 

felhívások esetében: A kedvezményezettek kötelesek – jogdíjmentes alapon – hozzáférést 

biztosítani az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek, valamint az uniós 

tagállamok nemzeti hatóságai számára azon eredményeikhez, amelyek az e területet érintő 

szakpolitikák vagy programok kidolgozásához, végrehajtásához vagy nyomon követéséhez 

szükségesek.  

 

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

szolgálhatja.  

 

A hozzáférés feltétele egy olyan megállapodás, amely konkrét feltételeket határoz meg a 

következők biztosítása érdekében: 

 

a) a hozzáférést kizárólag a tervezett célra fogják használni; és 

 

b)  megfelelő titoktartási kötelezettségek vannak érvényben. 

 

A hozzáférést kérő uniós tagállamnak, uniós intézménynek, szervnek, hivatalnak vagy 

ügynökségnek minden más uniós tagállamot értesítenie kell e kéréséről.  

 

Ez nincs kihatással a 37. cikkben szereplő biztonsági kötelezettségekre, amelyeket továbbra is 

teljesíteni kell.] 

 
[3. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – az Euratom által nyújtott támogatások esetében: A 

kedvezményezettek kötelesek – jogdíjmentes alapon – hozzáférést biztosítani az 

eredményeikhez az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) és annak közös vállalkozásai 

számára az Euratom szakpolitikáinak és programjainak kidolgozása, végrehajtása és nyomon 

követése, illetve a harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel való nemzetközi 

együttműködés keretében vállalt kötelezettségek teljesítése céljából. 

 

A 31.1. cikk alóli kivételként az ilyen hozzáférés jogosultja feljogosíthat harmadik feleket 

arra, hogy az eredményeket közbeszerzésekben felhasználják, továbbadhatja a használati 

engedélyt, és az ilyen hozzáférés nem szolgálhat kereskedelmi célokat vagy a piaci  versenyben 
való részvétel célját.] 

 

31.6. Harmadik felek hozzáférési jogai  

 
[1a. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – kiegészítő támogatásokhoz kapcsolódó további 

hozzáférési jogok esetében, ha a munkaprogramban ilyenek szerepelnek: A 

kedvezményezettek kötelesek – a 31.2. és a 31.3. cikkben meghatározott feltételekkel – 
hozzáférést biztosítani az eredményeikhez a kiegészítő kedvezményezettek49 számára a 

kiegészítő támogatási megállapodás(ok) végrehajtása céljából (lásd a 2. cikket).] 

 
[1b. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – további, az interoperabilitást szolgáló hozzáférési 

jogok esetében, ha a munkaprogramban ilyenek szerepelnek: A kedvezményezettek kötelesek 

                                                 
49  „Kiegészítő kedvezményezett”: a kiegészítő támogatási megállapodás kedvezményezettje. 



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

Horizont 2020 – Támogatásimegállapodás-minták – Általános minta – Több kedvezményezett – 5. verzió – 

2017. október 18. 

89 

– a 3. cikkben meghatározott időszakot követő négy év elteltéig és [A. VÁLASZTHATÓ 

SZÖVEGELEM: méltányos és észszerű feltételekkel (lásd a 25.3. cikket)][B. 

VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: jogdíjmentes alapon] – hozzáférést biztosítani harmadik 

felek számára az interoperabilitás érdekében szükséges eredményeikhez.] 

 
[1c. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – további, a határon átnyúló interoperabilitást 

szolgáló hozzáférési jogok esetében, ha a munkaprogramban ilyenek szerepelnek:  A 

kedvezményezettek kötelesek – a 3. cikkben meghatározott időszakot követő négy év elteltéig 

és jogdíjmentes alapon – hozzáférést biztosítani harmadik felek számára az interoperabilitás 

érdekében szükséges eredményeikhez, különösen abban az esetben, ha az eredményeket a 

cselekvésben részt nem vevő uniós tagállamokban vagy társult országokban rendszerbe 

kívánják állítani.  

 

Szoftverösszetevők esetében a kedvezményezetteknek a hozzáférést az európai uniós nyílt 

forráskódú licenc (vagy azzal kompatibilis licencek) alapján kell biztosítaniuk, és teljesíteniük 

kell az 1. mellékletben foglalt esetleges további kötelezettségeket is.]  

 
[1d. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – kutatási infrastruktúrához nyújtott 

transznacionális hozzáférés esetében: A hozzáférést nyújtó fél köteles jogdíjmentesen 

hozzáférést biztosítani a felhasználók számára azokhoz az eredményekhez, amelyek a 
cselekvés végrehajtásához szükségesek.] 

 
[2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: Nem alkalmazandó.] 

 

31.7. A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 

Ha egy 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. 

 

 

4. SZAKASZ: EGYÉB JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 

 

32. CIKK: A KUTATÓK FELVÉTELE ÉS MUNKAFELTÉTELEI 

 

32.1. A Kutatók Európai Chartája és a kutatók felvételi eljárásának magatartási 

kódexe végrehajtását szolgáló intézkedések meghozatalának kötelezettsége 

 

A kedvezményezettek kötelesek minden szükséges intézkedést meghozni annak érdekében, 

hogy alkalmazzák a Kutatók Európai Chartájáról és a kutatók felvételi eljárásának magatartási 

kódexéről szóló bizottsági ajánlásban50 szereplő elveket, különösen a következők 

tekintetében: 

 

                                                 
50  A Bizottság 2005/251/EK ajánlása (2005. március 11.) a Kutatók Európai Chartájáról és a kutatók felvételi 

eljárásának magatartási kódexéről (HL L 75., 2005.3.22., 67. o.). 
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- munkafeltételek, 

 

- érdemeken alapuló, átlátható felvételi folyamatok, 

 

- karrierfejlesztés. 

 

A kedvezményezetteknek gondoskodniuk kell arról, hogy a cselekvésben részt vevő kutatók 

és harmadik felek ismerjék ezeket az elveket. 

 

32.2. A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 

Ha egy kedvezményezett megszegi az e cikkben előírt kötelezettségeit, [a Bizottság][az 

Ügynökség] alkalmazhatja bármely, a 6. fejezetben leírt intézkedést.  

 

33. CIKK: A NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG 

 

33.1. A nemek közötti egyenlőségre törekvés kötelezettsége 

 

A kedvezményezettek kötelesek minden intézkedést meghozni annak érdekében, hogy a 

cselekvés végrehajtása keretében támogassák a nemek közötti esélyegyenlőséget. A 

lehetséges mértékben arra kell törekedniük, hogy a cselekvés elvégzésével megbízott 

személyzet minden szintjén – így a felügyeleti és az irányítási szinten is – érvényesüljön a 

nemek közötti egyensúly. 
 

33.2. A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 

Ha egy kedvezményezett megszegi az e cikkben előírt kötelezettségeit, [a Bizottság][az 

Ügynökség] alkalmazhatja bármely, a 6. fejezetben leírt intézkedést. 

 

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 kedvezményezettek kötelesek betartani a következőket:  

 

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

legmagasabb szintű normák);  

 

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 kedvezményezettek kötelesek biztosítani, hogy a cselekvés körébe tartozó valamennyi 

tevékenység kizárólag a polgári felhasználásokra összpontosítson. 
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A kedvezményezettek kötelesek 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 kedvezményezetteknek tiszteletben kell tartaniuk a tudományos kutatás 

feddhetetlenségének alapelvét, amelyet a kutatási integritásról szóló európai magatartási 

kódex51 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 kulturál is 

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 kedvezményezetteknek biztosítaniuk kell, hogy a kutatási feladatokat 

végző személyek kövessék a bevált kutatási gyakorlatokat, és tartózkodjanak a kutatás i 

integritás megsértésének az említett kódexben leírt eseteitől.  

 

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 

 

                                                 
51 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
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Az etikai kérdéseket felvető tevékenységeknek meg kell felelniük az 1. mellékletben 

benyújtandó anyagként előírt „etikai követelményeknek”.  

 

Az etikai kérdéseket felvető tevékenységek megkezdése előtt valamennyi 

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 koordinátornak be kell nyújtania azokat [a 

Bizottsághoz][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 koordinátor megszerezte [a Bizottság][az Ügynökség]  kifejezett írásbeli 

jóváhagyását (lásd az 52. cikket).  

 

34.4. A fenti rendelkezések megszegésének következményei  

 

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

csökkenthető (lásd a 43. cikket), a megállapodás vagy a kedvezményezett részvétele pedig 

megszüntethető (lásd az 50. cikket).  

 

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

intézkedés is.  

 

35. CIKK: ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG  

 

35.1. Az összeférhetetlenség elkerülésének kötelezettsége 

 

A kedvezményezettek kötelesek minden intézkedést meghozni annak érdekében, hogy 

megelőzzék 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”). 
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Kötelesek késedelem nélkül hivatalosan értesíteni [a Bizottságot][az Ügynökséget]  minden 

olyan helyzetről, amely összeférhetetlenségnek minősül vagy ahhoz vezethet, és kötelesek 

haladéktalanul megtenni minden szükséges lépést a helyzet orvoslása érdekében.  

 

[A Bizottság][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 egy kedvezményezett megszegi az e cikkben előírt bármely kötelezettségét, a támogatás 

csökkenthető (lásd a 43. cikket), a megállapodás vagy a kedvezményezett részvétele pedig 

megszüntethető (lásd az 50. cikket). 

 

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

intézkedés is. 

 

36. CIKK: TITOKTARTÁS 

 

36.1. Általános titoktartási kötelezettség 

 

A cselekvés végrehajtása során és a 3. cikkben meghatározott időszakot követően négy évig a 

felek kötelesek bizalmasan kezelni mindazokat az adatokat, dokumentumokat vagy más 

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

(„bizalmas információk”). 

 

Valamely kedvezményezett kérésére [a Bizottság][az Ügynökség]  beleegyezhet abba, hogy az 

ilyen információkat a kezdeti négy évet követően egy további időszak során is bizalmasan 

kezeli. 

 

Ha egyes információkat csak szóban minősítenek bizalmasnak, akkor ezek az információk 

csak abban az esetben minősülnek bizalmasnak, ha ez a szóbeli közlés után 15 napon belül 

írásban is megerősítésre kerül. 

 

Ha a felek másként nem állapodnak meg, a bizalmas információkat kizárólag e megállapodás 

végrehajtásához használhatják fel.  

 

A kedvezményezettek csak akkor fedhetnek fel bizalmas információkat a személyzetük tagjai 

vagy a cselekvésben részt vevő harmadik felek előtt, ha: 

 

a) azoknak ismerniük kell ezeket az információkat e megállapodás végrehajtásához; és 

 

b) rájuk titoktartási kötelezettség vonatkozik. 

 

Ez nincs kihatással a 37. cikkben szereplő biztonsági kötelezettségekre, amelyeket továbbra is 

teljesíteni kell.  

 

[A Bizottság][Az Ügynökség]  felfedhet bizalmas információkat a személyzetének tagjai, 

illetve más uniós intézmények és szervek előtt. Felfedhet bizalmas információkat harmadik 

felek előtt is, amennyiben: 
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a) ez szükséges e megállapodás végrehajtásához vagy az EU pénzügyi érdekeinek 

védelméhez; és  

 

b) az információ címzettjeire titoktartási kötelezettség vonatkozik.  

 

A részvételi szabályokat rögzítő 1290/2013/EU rendelet52 4. cikkében foglalt feltételekkel a 

Bizottságnak emellett bizonyos esetekben elérhetővé kell tennie az eredményekre vonatkozó 

információkat más uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek, valamint 

tagállamok vagy társult országok számára is.  

 

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 egy 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 

 

37.1. Biztonsági ajánlás tárgyát képező eredmények  

 
[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha alkalmazandó az adott támogatás esetében: A 

kedvezményezetteknek teljesíteniük kell az 1. mellékletben meghatározott „biztonsági 

ajánlás(oka)t”. 

 

                                                 
52  Az Európai Parlament és a Tanács 1290/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a „Horizont 2020” kutatási 

és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról (HL L 347., 
2013.12.20., 81. o.). 
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A felfedést vagy terjesztést korlátozó biztonsági ajánlások esetében a kedvezményezettek, 

mielőtt felfednék az eredményeket egy harmadik fél előtt vagy terjesztéssel eljuttatnák azokat 

egy harmadik félnek (ideértve a kapcsolódó harmadik feleket, például a kapcsolt jogalanyokat 

is), kötelesek tájékoztatni a koordinátort, amely pedig köteles kérni [a Bizottság] [az 

Ügynökség] írásbeli jóváhagyását. 

 

A biztonsági szempontokkal kapcsolatos változásokról a kedvezményezettek kötelesek 

tájékoztatni a koordinátort, amely köteles haladéktalanul értesíteni [a Bizottságot][az 

Ügynökséget], és szükség esetén köteles indítványozni az 1. melléklet módosítását (lásd az 55. 
cikket).] 

 
[2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: Nem alkalmazandó.] 

 

37.2. Minősített adatok 

 
[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha alkalmazandó az adott támogatás esetében: A 

kedvezményezetteknek tiszteletben kell tartaniuk az 1. mellékletben meghatározott biztonsági 

minősítést (a „biztonsági szempontokra vonatkozó záradékot” és a „biztonsági minősítési 

útmutatót”). 

 

A minősített adatokat – a minősítés feloldásáig – a biztonsági szempontokra vonatkozó 

záradéknak és az (EU, Euratom) 2015/444 határozatnak53 megfelelően kell kezelni.  

 

A cselekvés minősített adatokhoz kapcsolódó feladataira vonatkozóan csak [a Bizottság] [az 

Ügynökség] kifejezett, előzetes írásbeli jóváhagyásával köthető alvállalkozói szerződés.  

 

A biztonsági szempontokkal kapcsolatos változásokról a kedvezményezettek kötelesek 

tájékoztatni a koordinátort, amely köteles haladéktalanul értesíteni [a Bizottságot][az 

Ügynökséget], és szükség esetén köteles indítványozni az 1. melléklet módosítását (lásd az 55. 

cikket).] 

 
[2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: Nem alkalmazandó.] 

 

37.3. Kettős felhasználású termékekkel vagy veszélyes anyagokkal kapcsolatos 

tevékenységek 

 
[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha alkalmazandó az adott támogatás esetében: A 

kettős felhasználású termékekkel vagy veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységek meg 

kell, hogy feleljenek az alkalmazandó uniós, nemzeti és nemzetközi szabályozásnak.  

 

A tevékenység megkezdése előtt a koordinátor köteles benyújtani [a Bizottsághoz][az 

Ügynökséghez] (lásd az 52. cikket) az uniós, nemzeti vagy nemzetközi szabályozásban előírt 
kiviteli vagy transzferengedélyek másolatát.] 

 

[2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: Nem alkalmazandó.] 

                                                 
53  A Bizottság (EU, Euratom) 2015/444 határozata (2015. március 13.) az EU-minősített adatok védelmét 

szolgáló biztonsági szabályokról. 
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37.4. A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 
[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha a 37.1., a 37.2. és/vagy a 37.3. cikket alkalmazni 

kell: Ha egy 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.] 

 

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

LÁTHATÓSÁGA 

 

38.1. A kedvezményezettek kommunikációs tevékenységei 

 

38.1.1.  A cselekvés és az eredményei promóciójának kötelezettsége 

 

A kedvezményezettek kötelesek népszerűsíteni a cselekvést és annak eredményeit azáltal, 

hogy stratégiai és hatékony módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek 

(köztük a médiának és a nagyközönségnek).  

 

Ez nincs kihatással a 29. cikkben szereplő terjesztési kötelezettségekre, a 36. cikkben szereplő 

titoktartási kötelezettségekre és a 37. cikkben szereplő biztonsági kötelezettségekre, 

amelyeket továbbra is teljesíteni kell. 

 

Mielőtt olyan kommunikációs tevékenységbe kezdenének, amely várhatóan jelentős 

médiavisszhangot vált ki, a kedvezményezettek kötelesek tájékoztatni [a Bizottságot][az 

Ügynökséget] (lásd az 52. cikket).  

 

38.1.2.  Tájékoztatás az EU-finanszírozásról – Az EU jelképének használatára 

vonatkozó kötelezettség és jog 

 

Ha [a Bizottság][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  

 

b) fel kell tüntetni a következő szöveget: 

 
Kommunikációs tevékenységek esetében: „Ez a projekt [az Európai Unió »Horizont 2020« 
kutatási és innovációs programja][az Euratom kutatási és képzési programja (2014 –2018)] 
keretében 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 
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Európai Unió »Horizont 2020« kutatási és innovációs programja][az Euratom kutatási és 
képzési programja (2014–2018)] keretében finanszírozásban részesült, a támogatási 
megállapodás száma: [szám].” 

 

Ha más logóval együtt szerepel, akkor az EU jelképének megfelelően ki kell tűnnie.  

 

Az e cikk szerinti kötelezettségeik teljesítése érdekében a kedvezményezettek [a 

Bizottság][az Ügynökség]  előzetes jóváhagyása nélkül is használhatják az EU jelképét. 

 

Ez azonban nem jogosítja fel őket kizárólagos használatra.  

 

Emellett sem bejegyzés útján, sem más módon nem sajátíthatják ki az EU jelképét vagy 

bármilyen hasonló védjegyet vagy logót.  

 
38.1.3.  A[z Ügynökség és a] Bizottság felelősségét kizáró nyilatkozat 

 

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.  

 
38.2. A[z Ügynökség és a] Bizottság kommunikációs tevékenységei 

 

38.2.1. A kedvezményezettektől származó anyagok, dokumentumok és információk 

felhasználásához való jog  

 

A[z Ügynökség és a]  Bizottság 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 bármely 

kedvezményezettől kap (többek között elektronikus formában).  

 

Ez nincs kihatással a 36. cikkben szereplő titoktartási kötelezettségekre és a 37. cikkben 

szereplő biztonsági kötelezettségekre, amelyeket továbbra is teljesíteni kell. 

 

Ha az ilyen anyagoknak, dokumentumoknak vagy információknak [az Ügynökség vagy] a 

Bizottság általi felhasználása miatt jogos érdekek kerülhetnek veszélybe, az érintett 

kedvezményezett kérheti [az Ügynökségtől vagy]  a Bizottságtól a felhasználás mellőzését 

(lásd az 52. cikket).  

 

A valamely 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); 
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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 rendelet54 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 felhasználási módok harmadik felek részére 

történő engedélyezésének joga, ha a felhatalmazás vagy engedélyezés [az Ügynökség 

vagy] a Bizottság kommunikációs vagy reklámozási tevékenységeihez szükséges. 

 

Ha a felhasználás jogát harmadik fél (ideértve a kedvezményezett személyzetét is) jogai 

korlátozzák, a kedvezményezett köteles gondoskodni arról, hogy teljesítse az e 

megállapodásból eredő kötelezettségeit (különösen azzal, hogy megszerzi a szükséges 

jóváhagyást az érintett harmadik felektől). 

 

Ha lehetséges (és ha a kedvezményezettek azokat rendelkezésre bocsátják), [az Ügynökség 

vagy] a Bizottság feltünteti a következő információkat:  

 
„© – [év] – [a szerzői jog tulajdonosa]. Minden jog fenntartva. A(z) [[az Ügynökség neve] és az] 
[Európai Unió (EU)][Euratom] feltételekhez kötött használati engedéllyel rendelkezik.” 

 

38.3. A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 

Ha egy 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.  

 

                                                 
54  Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) az Európai Parlament, a 

Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.). 
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39. CIKK: SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA  

 
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 rendelet55, 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 kedvezményezettek által  

 

Az e megállapodás körébe tartozó személyes adatok feldolgozása során a kedvezményezettek 

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

engedélyekre és az értesítési kötelezettségekre vonatkozó szabályokat is). 

 

A kedvezményezettek csak olyan adatokhoz biztosíthatnak hozzáférést a személyzetük 

számára, amelyek feltétlenül szükségesek a megállapodás végrehajtásához, gondozásához és 

nyomon követéséhez.  

 

A kedvezményezettek kötelesek tájékoztatni a személyzetük azon tagjait, akiknek személyes 

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

gondoskodniuk 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 egy kedvezményezett megszegi a 39.2. cikkben előírt valamely kötelezettségét, [a 

Bizottság][az Ügynökség]  alkalmazhatja bármely, a 6. fejezetben leírt intézkedést. 

 

                                                 
55  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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40. CIKK: [A BIZOTTSÁGGAL][AZ ÜGYNÖKSÉGGEL] SZEMBENI KIFIZETÉSI 

IGÉNYEK ENGEDMÉNYEZÉSE  

 

A kedvezményezettek nem engedményezhetik [a Bizottsággal][az Ügynökséggel]  szembeni 

kifizetési igényeiket harmadik félre, kivéve, ha ezt [a Bizottság][az Ügynökség]  a koordinátor 

indokolt, írásbeli, az érintett kedvezményezett nevében benyújtott kérelmére jóváhagyja.  

 

Ha [a Bizottság][az Ügynökség]  nem fogadta el az engedményezést, vagy ha annak feltételeit 

nem tartják be, az engedményezés [a Bizottságra][az Ügynökségre]  nézve nincs joghatással. 

 

Az engedményezés semmilyen körülmények között nem mentesíti a kedvezményezetteket [a 

Bizottság][az Ügynökség]  felé fennálló kötelezettségeik alól. 

 

 

5. FEJEZET: A KEDVEZMÉNYEZETTEK FELADATAINAK ÉS 

FELELŐSSÉGÉNEK MEGOSZLÁSA – A KIEGÉSZÍTŐ 

KEDVEZMÉNYEZETTEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLAT – A 

KÖZÖS CSELEKVÉSBEN RÉSZT VEVŐ PARTNEREKKEL 

FENNÁLLÓ KAPCSOLAT 

 

41. CIKK: A KEDVEZMÉNYEZETTEK FELADATAINAK ÉS FELELŐSSÉGÉNEK 

MEGOSZLÁSA – A KIEGÉSZÍTŐ KEDVEZMÉNYEZETTEKKEL 

FENNÁLLÓ KAPCSOLAT – A KÖZÖS CSELEKVÉSBEN RÉSZT 

VEVŐ PARTNEREKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLAT 

 
41.1. Feladatok és felelősség [a Bizottság][az Ügynökség] szempontjából    

 

A kedvezményezettek teljes felelősséggel tartoznak a cselekvés végrehajtásáért és e 

megállapodás betartásáért.  

 

A kedvezményezettek egyetemlegesen felelősek a cselekvés 1. mellékletben leírt módon 

történő tartalmi végrehajtásáért. Ha valamely kedvezményezett nem hajtja végre a 

cselekvés rá eső részét, a többi kedvezményezett felelős az adott rész végrehajtásáért (anélkül, 

hogy ezért további EU-finanszírozásra válnának jogosulttá), kivéve, ha [a Bizottság][az 

Ügynökség] kifejezetten mentesíti őket e kötelezettség alól.  

 

Az egyes kedvezményezettek pénzügyi felelősségére  a 44. cikk irányadó.  

 

41.2. A feladatok és a felelősség belső megoszlása  

 

A kedvezményezettek belső feladatai és felelőssége a következőképpen oszlanak meg:  

 

a) Minden egyes kedvezményezett köteles: 

 

i.  naprakészen tartani a résztvevői portálon lévő, a kedvezményezettek adatait 

tartalmazó „Beneficiary Register” elnevezésű nyilvántartásban tárolt adatokat (az 

elektronikus információcsere-rendszer útján) (lásd a 17. cikket); 
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ii.  haladéktalanul tájékoztatni a koordinátort minden olyan eseményről vagy 

körülményről, amely jelentős mértékben befolyásolhatja vagy késleltetheti a 

cselekvés végrehajtását (lásd a 17. cikket); 

 

iii.  megfelelő időben benyújtani a koordinátornak:  

 

- a saját magára [és a hozzá tartozó kapcsolódó harmadik felekre]  vonatkozó 

egyedi pénzügyi kimutatásokat és – szükség esetén – a pénzügyi kimutatásokra 

vonatkozó igazolásokat (lásd a 20. cikket),  

 

- a szakmai jelentések elkészítéséhez szükséges adatokat (lásd a 20. cikket), 

 

- az etikai bizottsági véleményeket és az etikai kérdéseket felvető 

tevékenységekre vonatkozó bejelentéseket vagy engedélyeket (lásd a 34. 

cikket), 

 

- [az Ügynökség vagy] a Bizottság által e megállapodásnak megfelelően kért 

bármely más dokumentumot vagy információt, kivéve, ha e megállapodás 

szerint a kedvezményezettnek közvetlenül [az Ügynökséghez vagy]  a 

Bizottsághoz kell azt benyújtania. 

 

b)  A koordinátor köteles: 

 

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

 

ii.  közvetíteni a kedvezményezettek és [a Bizottság][az Ügynökség]  közötti 

kommunikációban (és különösen közölni [a Bizottsággal][az Ügynökséggel]  a 17. 

cikkben foglalt információkat), kivéve, ha e megállapodás másként rendelkezik;  

 

iii.  kérni és áttekinteni [a Bizottság][az Ügynökség]  által kért dokumentumokat és 

információkat, valamint ellenőrizni azok hiánytalanságát és helyességét [a 

Bizottság][az Ügynökség]  felé történő továbbítás előtt;  

 

iv.  benyújtani a benyújtandó anyagokat és a jelentéseket [a Bizottsághoz][az 

Ügynökséghez] (lásd a 19. és a 20. cikket);  

 

v.  biztosítani, hogy a többi kedvezményezett indokolatlan késedelem nélkül 

megkapja valamennyi kifizetést (lásd a 21. cikket);  

 

vi.  tájékoztatni [a Bizottságot][az Ügynökséget]  az egyes kedvezményezetteknek 

kifizetett összegekről, amennyiben ezt e megállapodás előírja (lásd a 44. és az 50. 

cikket) vagy [a Bizottság][az Ügynökség]  kéri.  

 

A fent említett feladatokkal a koordinátor nem bízhat meg más kedvezményezettet vagy 

harmadik felet, és azokra vonatkozóan nem köthet alvállalkozói szerződést más 

kedvezményezettel vagy harmadik féllel (ideértve a kapcsolódó harmadik feleket is). 

 
[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha a koordinátor közép- vagy felsőfokú oktatási 

intézmény vagy közszervezet, és egy általa létrehozott, a többségi befolyása alatt álló 
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vagy vele összefüggésben kapcsolt jogalanynak minősülő harmadik fél „pénzkezelési 

meghatalmazást” kapott: A koordinátor kivételesen megbízza a fenti 2. b) pont v. és vi. 

alpontjában foglalt feladatok elvégzésével a(z) [a pénzkezelési meghatalmazást kapott 

harmadik fél neve]-t. A koordinátor az EU-hozzájárulással és az e megállapodás szerinti 

kötelezettségek teljesítésével összefüggésben ez esetben is kizárólagos felelősséggel 
tartozik.] 

 

[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha a koordinátor egy saját forrásokkal nem 

rendelkező európai kutatási infrastruktúra-konzorcium (ERIC)56: A koordinátor 

kivételesen megbízza a fenti 2. b) pont i–iv. alpontjában foglalt feladatok elvégzésével a(z) 

[az ERIC tagjának neve]-t. A koordinátor az e megállapodás szerinti kötelezettségek 
teljesítésével összefüggésben ez esetben is kizárólagos felelősséggel tartozik.] 

 

41.3. A kedvezményezettek közötti belső viszonyok szabályozása – 

Konzorciummegállapodás 

 
[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – minden esetben, kivéve, ha a munkaprogram 

szerint nincs szükség konzorciummegállapodásra: A cselekvés helyes végrehajtása 

érdekében a kedvezményezetteknek belső szabályokat kell alkotniuk a működésükre és a 

koordinációjukra vonatkozóan. Ezeket a belső szabályokat egy írásbeli, a kedvezményezettek 
közötti „konzorciummegállapodásba” kell foglalni, amely kiterjedhet a következőkre:  

 

- a konzorcium belső szervezete, 

 

- az elektronikus információcsere-rendszerhez való hozzáférés megszervezése, 

 

- az EU-finanszírozás szétosztása, 

 

- a meglévő információkhoz és jogokhoz, valamint az eredményekhez kapcsolódó 

jogokra és kötelezettségekre vonatkozó további szabályok (ideértve azt is, hogy 

fennmaradnak-e a hozzáférési jogok, ha egy kedvezményezett megszegi a 

kötelezettségeit) (lásd a 4. fejezet 3. szakaszát), 

 

- a belső viták rendezésének módja,  

 

- a kedvezményezettek közötti felelősségi, kárrendezési és titoktartási szabályok.  

 

A konzorciummegállapodás nem tartalmazhat olyan rendelkezéseket, amelyek ellentétesek 

ezzel a megállapodással.]  

 
[2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: Nem alkalmazandó.] 

 

41.4. A kiegészítő kedvezményezettekkel fennálló kapcsolat – Együttműködési 

megállapodás  

 

                                                 
56  Lásd: a Tanács 723/2009/EK rendelete (2009. június 25.) az európai kutatási infrastruktúráért felelős 

konzorcium (ERIC) közösségi jogi keretéről (HL L 206., 2009.8.8., 1. o.). 
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[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – kiegészítő támogatások esetében, ha a 

munkaprogramban ilyen szerepel: A kedvezményezettek kötelesek írásbeli „együttműködési 

megállapodást” kötni a kiegészítő kedvezményezettekkel az e megállapodás és a kiegészítő 

támogatási megállapodás(ok) (lásd a 2. cikket) alapján végzett munka koordinációja 

érdekében. Ez a megállapodás például a következőkre terjedhet ki:  

 

- hatékony döntéshozatali eljárások és 

 

- vitarendezés.  

 

Az együttműködési megállapodás nem tartalmazhat olyan rendelkezéseket, amelyek 

ellentétesek ezzel a megállapodással. 

 

A kedvezményezetteknek és a kiegészítő kedvezményezetteknek közös testületeket és 

tanácsadási struktúrákat kell létrehozniuk és részvételükkel működtetniük, amelyek döntenek 

az együttműködésről és a tevékenységek összehangolásáról, ideértve az előállított anyagok 

kezelését, a szabványosítás érdekében folytatott közös törekvéseket, a kkv-k bevonását, a 

szabályozó hatóságok és a szakpolitikai döntéshozó szervek tevékenységével fennálló 

kapcsolatokat, valamint a közösen végrehajtott terjesztési és tudatosságnövelő 

tevékenységeket. 

 

A kedvezményezettek kötelesek biztosítani, hogy a kiegészítő kedvezményezettek a kiegészítő 

támogatási megállapodás(ok) végrehajtása céljából hozzáférjenek az eredményeikhez (lásd a 

31.6. cikket). 

 

A kedvezményezettek kötelesek megosztani a kiegészítő kedvezményezettekkel a szakmai 

jelentéseket (lásd a 20.3. és a 20.4. cikket). Ennek kapcsán alkalmazni kell a 36. cikkben 
foglalt titoktartási kötelezettségeket.] 

 
[2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: Nem alkalmazandó.] 

 

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

megállapodás 

 
[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – közös cselekvések esetében (harmadik országgal 

vagy nemzetközi szervezettel közös pályázati felhívás): A kedvezményezettek kötelesek 

„koordinációs megállapodást” kötni a harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 

cselekvésében részt vevő partnerekkel (lásd a 2. cikket). Ez a megállapodás például a 

következőkre terjedhet ki: 

 

- a két cselekvés kedvezményezettjei által alkotott csoport belső szervezete, ezen belül a 

döntéshozatali eljárások, 

 

- a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokra vonatkozó szabályok (például az oltalommal, a 

terjesztéssel, a felhasználással és a hozzáférési jogokkal kapcsolatban), 

 

- a belső viták rendezésének módja, 
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- a két cselekvés kedvezményezettjei közötti felelősségi, kárrendezési és titoktartási 

szabályok. 

 

A koordinációs megállapodás nem tartalmazhat olyan rendelkezéseket, amelyek ellentétesek 
ezzel a megállapodással.] 

 
[2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: 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  

 

[A Bizottság][Az Ügynökség]  – egy kedvezményezett részvételének megszüntetését 

követően, időközi kifizetés alkalmával, az egyenleg kifizetésekor vagy azt követően, 

különösen ellenőrzések, felülvizsgálatok, auditok és vizsgálatok (lásd a 22. cikket) nyomán – 

elutasítja a nem támogatható költségeket (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 teljes mértékben elutasításra kerülnek [VÁLASZTHATÓ 

SZÖVEGELEM – ha az 5.2. cikk egyösszegű átalányt irányoz elő:, kivéve az egyösszegű 

átalány formájában elszámolt költségek esetében, amelyek 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), [a Bizottság][az 

Ügynökség] hivatalosan értesíti a koordinátort vagy az érintett 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 koordinátor, illetve az érintett 

kedvezményezett – az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül – hivatalosan 

közölheti [a Bizottsággal][az Ügynökséggel]  egyet nem értését és annak indokait.  

 

Ha a költségek elutasítását visszafizettetés kíséri, [a Bizottság][az Ügynökség]  a 44. cikkben 

meghatározott, előzetes tájékoztató levéllel induló kontradiktórius eljárást követi.  

 

42.3. Hatások 

 

Ha [a Bizottság][az Ügynökség]  időközi kifizetés alkalmával vagy az egyenleg 

kifizetésekor utasít el költségeket, az elutasított költségeket levonja a cselekvés kapcsán az 
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időközi összefoglaló pénzügyi kimutatásban vagy az összefoglaló pénzügyi zárókimutatásban 

(lásd a 20.3. és a 20.4. cikket) elszámolt összes támogatható költségből. Ezután a 21.3., illetve 

a 21.4. cikkben foglaltaknak megfelelően kiszámítja az időközi kifizetés vagy az egyenleg 

kifizetése keretében járó összeget. 

 

Ha [a Bizottság][az Ügynökség]  valamely kedvezményezett részvételének megszüntetését 

követően utasít el költségeket, akkor ezeket levonja a kedvezményezett által a megszüntetési 

jelentésben elszámolt költségekből, és az elutasítást is figyelembe veszi a megszüntetést 

követő számításnál (lásd az 50.2. és az 50.3. cikket). 

 

Ha [a Bizottság][az Ügynökség]  időközi kifizetést követően, de az egyenleg kifizetése előtt  

utasít el olyan költségeket, amelyeket egy időközi összefoglaló pénzügyi kimutatásban 

számoltak el, az elutasított költségeket levonja a cselekvés kapcsán a következő időközi 

összefoglaló pénzügyi kimutatásban vagy az összefoglaló pénzügyi zárókimutatásban 

elszámolt összes támogatható költségből. Ezután a 21.3., illetve a 21.4. cikkben foglaltaknak 

megfelelően kiszámítja az időközi kifizetés vagy az egyenleg kifizetése keretében járó 

összeget.    

 

Ha [a Bizottság][az Ügynökség]  az egyenleg kifizetése után utasít el költségeket, az 

elutasított költségeket levonja a kedvezményezett által az összefoglaló pénzügyi 

zárókimutatásban 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 

 

[A Bizottság][Az Ügynökség]  – valamely kedvezményezett részvételének megszüntetését 

követően, az egyenleg kifizetésekor vagy azt követően – csökkentheti a támogatás összegét 

(lásd az 5.1. cikket), amennyiben: 

 

a) egy 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); vagy 

 

b) egy 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 rendszer jellegű 

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).  

 

43.2. A csökkentés mértéke – Számítás – Eljárás 
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A csökkentés mértéke a hiba, szabálytalanság, csalás vagy kötelezettségszegés súlyosságával 

arányos.  

 

A támogatás csökkentését megelőzően [a Bizottság][az Ügynökség]  hivatalosan „előzetes 

tájékoztató levelet” küld a koordinátornak vagy az érintett kedvezményezettnek. A levélben:  

 

- tájékoztatja a címzettet a támogatás csökkentésére vonatkozó szándékáról, a 

csökkentés tervezett mértékéről és okairól, és 

 

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

észrevételeit.  

 

Ha [a Bizottsághoz][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 [a Bizottság][az Ügynökség]  valamely kedvezményezett részvételének megszüntetését 

követően csökkenti a támogatást, kiszámítja az adott kedvezményezettnek járó támogatás 

csökkentett összegét, majd meghatározza a kedvezményezett részére kifizetendő összeget 

(lásd az 50.2. és az 50.3. cikket). 

 

Ha [a Bizottság][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 [a Bizottság][az Ügynökség]  az egyenleg kifizetését követően csökkenti a támogatást, 

kiszámítja az érintett kedvezményezettnek járó támogatás felülvizsgált végleges összegét 

(lásd az 5.4. cikket). Ha az érintett kedvezményezettnek járó támogatás felülvizsgált végleges 

összege alacsonyabb, mint az adott kedvezményezettre a támogatás végleges összegéből jutó 

rész, akkor [a Bizottság][az Ügynökség] visszafizetteti a különbséget (lásd a 44. cikket).  

 

44. CIKK: A MEGALAPOZATLANUL KIFIZETETT ÖSSZEGEK 

VISSZAFIZETTETÉSE  

 

44.1. A visszafizetendő összeg – Számítás – Eljárás 

 

[A Bizottság][Az Ügynökség]  – a kedvezményezett részvételének megszüntetését követően, 

az egyenleg kifizetésekor vagy azt követően – visszaköveteli a kifizetett, de e megállapodás 

alapján nem járó összegeket.  

 

A visszafizettetéssel összefüggésben az egyes kedvezményezettek pénzügyi felelőssége csak a 
saját tartozásukra terjed ki [VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha alkalmazni kell a 14. 

cikket: (beleértve azokat az összegeket is, amelyeket [a Bizottság][az Ügynökség] a 

kedvezményezetthez tartozó kapcsolódó harmadik felek által elszámolt költségekre fizetett ki 
megalapozatlanul)], kivéve a garanciaalap céljára visszatartott összeget (lásd a 21.4. cikket). 



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

Horizont 2020 – Támogatásimegállapodás-minták – Általános minta – Több kedvezményezett – 5. verzió – 

2017. október 18. 

107 

 

44.1.1.  Visszafizettetés valamely kedvezményezett részvételének megszüntetését 

követően 

 

Ha a visszafizettetésre valamely kedvezményezett (ideértve a koordinátort is) részvételének 

megszüntetését követően kerül sor, [a Bizottság][az Ügynökség]  úgy követeli vissza a 

megalapozatlanul kifizetett összeget az érintett kedvezményezettől, hogy hivatalosan terhelési 

értesítést küld neki (lásd az 50.2. és az 50.3. cikket). Ebben az értesítésben meghatározza a 

visszafizetendő összeget, a fizetési feltételeket és a fizetési határidőt.  

 

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 az érintett 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) [1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha alkalmazni kell a 14. cikket, és [a 

Bizottság][az Ügynökség] egyetemleges felelősség vállalását kérte: ha egy 

kapcsolódó harmadik fél egyetemleges felelősséget vállalt (lásd a 14. cikket), akkor a 

harmadik féllel szemben érvényesíti igényét, legfeljebb a becsült költségvetésben 

(lásd a 2. mellékletet) a kapcsolódó harmadik félre vonatkozóan megjelölt maximális 
EU-hozzájárulás mértékéig; és/vagy][2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: nem 

alkalmazandó;]  

 

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

szerződés (EUMSZ) 299. cikkének[, az Euratom-Szerződés 106a. cikkének]  és a 

966/2012/EU, Euratom költségvetési rendelet 79. cikke (2) bekezdésének megfelelően 

végrehajtható határozatot hoz . 

 

Ha a terhelési értesítésben megszabott 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. 
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A visszafizettetési eljárás során felmerült banki költségek a kedvezményezettet terhelik, 

kivéve, ha alkalmazni kell a 2007/64/EK irányelvet.57 

 

44.1.2.  Visszafizettetés az egyenleg kifizetésekor 

 

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

Bizottság][az Ügynökség]  hivatalosan „előzetes tájékoztató levelet” küld a koordinátornak. 

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,  

 

- felkéri a koordinátort, hogy az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül 

nyújtson be jelentést a kifizetések kedvezményezetteknek történt szétosztásáról, 

valamint 

 

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

meg észrevételeit.  

 

Ha nem kerülnek benyújtásra észrevételek, vagy [a Bizottság][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 koordinátornak 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 koordinátor nem fizeti vissza [a Bizottság][az Ügynökség]  felé fennálló tartozását a 

terhelési értesítésben szereplő határidőig, és nem nyújtotta be a kifizetések szétosztására  

vonatkozó jelentést: [az Ügynökség vagy]  a Bizottság behajtja a terhelési értesítésben 

szereplő összeget a koordinátortól (lásd alább).    

 

Ha a koordinátor nem fizeti vissza [a Bizottság][az Ügynökség]  felé fennálló tartozását a 

terhelési értesítésben szereplő határidőig, de benyújtotta a kifizetések szétosztására vonatkozó 

jelentést: [a Bizottság][az Ügynökség] : 

 

                                                 
57  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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a)  azonosítja azokat a kedvezményezetteket, amelyek esetében a következő módszerrel 

kiszámított összeg negatív: 

 

{{{{a kedvezményezett összefoglaló pénzügyi zárókimutatásban elszámolt és [a Bizottság][az 

Ügynökség] által jóváhagyott költségei, valamint az érintett kedvezményezettre vonatkozóan az 
5.2. cikkben meghatározott visszatérítési ráta szorzata  
 

[megnövelve 
 
a kedvezményezetthez tartozó kapcsolódó harmadik felek összefoglaló pénzügyi zárókimutatásban 
elszámolt és [a Bizottság][az Ügynökség] által jóváhagyott költségei, valamint az egyes érintett 
kapcsolódó harmadik felekre vonatkozóan az 5.2. cikkben meghatározott visszatérítési ráta 
szorzatával]} 
 
elosztva 
 

a cselekvéshez kapcsolódó, az 5.3.1. cikk szerint kiszámított EU-hozzájárulással} 
 
megszorozva  
 

a támogatás végleges összegével (lásd az 5.3. cikket)}, 
 
csökkentve 
 

{a kedvezményezett által megkapott előzetes és időközi kifizetésekkel}}; 

 

b)  minden egyes, az a) pontnak megfelelően azonosított kedvezményezettnek 

hivatalosan terhelési értesítést küld, amely meghatározza a fizetési feltételeket és a 

fizetési határidőt. A terhelési értesítésben szereplő összeg a következőképpen kerül 

kiszámításra:  

 

{{az érintett kedvezményezettre vonatkozóan az a) pontnak megfelelően kiszámított összeg 

 
elosztva 
 
az a) pontnak megfelelően azonosított valamennyi kedvezményezettre vonatkozóan az a) pont 

szerint kiszámított összegek összegével} 
 
megszorozva  
 

a koordinátornak hivatalosan megküldött terhelési értesítésben meghatározott összeggel}. 

 

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 az érintett kedvezményezett 

felé fennálló (az EU vagy az Euratom költségvetését terhelő) tartozásába. 
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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. A[z Ügynökség vagy a]  Bizottság hivatalosan 

megküldi az érintett kedvezményezettnek a terhelési értesítést a garanciaalap nevében, 

és a következő módon fizetteti vissza az összeget: 

 
i. [1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha alkalmazni kell a 14. cikket, és [a 

Bizottság][az Ügynökség] egyetemleges felelősség vállalását kérte: ha egy 

kapcsolódó harmadik fél egyetemleges felelősséget vállalt (lásd a 14. cikket), 
akkor a harmadik féllel szemben érvényesíti igényét, legfeljebb a becsült 

költségvetésben (lásd a 2. mellékletet) a kapcsolódó harmadik félre 
vonatkozóan megjelölt maximális EU-hozzájárulás mértékéig; és/vagy][2. 

VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: nem alkalmazandó;] 

 

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

szóló szerződés (EUMSZ) 299. cikkének[, az Euratom-Szerződés 106a. 

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. 

 

44.1.3.  Visszafizettetés az egyenleg kifizetését követően  

 

Ha egy kedvezményezett esetében a támogatás felülvizsgált végleges összege (lásd az 5.4. 

cikket) alacsonyabb, mint a támogatás végleges összegéből rá jutó rész, akkor a 

kedvezményezett köteles visszafizetni a különbözetet [a Bizottságnak][az Ügynökségnek]. 

 

A támogatás végleges összegéből a kedvezményezettre jutó rész a következőképpen kerül 

kiszámításra: 

 

{{{a kedvezményezett összefoglaló pénzügyi zárókimutatásban elszámolt és [a Bizottság][az Ügynökség]  

által jóváhagyott költségei, valamint az érintett kedvezményezettre vonatkozóan az 5.2. cikkben 
meghatározott visszatérítési ráta szorzata  

 
[megnövelve 
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a kedvezményezetthez tartozó kapcsolódó harmadik felek összefoglaló pénzügyi zárókimutatásban elszámolt 
és [a Bizottság][az Ügynökség] által jóváhagyott költségei, valamint az egyes érintett kapcsolódó harmadik 
felekre vonatkozóan az 5.2. cikkben meghatározott visszatérítési ráta szorzatával]} 
 
elosztva 
 

a cselekvéshez kapcsolódó, az 5.3.1. cikk szerint kiszámított EU-hozzájárulással} 
 

megszorozva  
 

a támogatás végleges összegével (lásd az 5.3. cikket)}. 

 

[A Bizottság][Az Ügynökség]  ezeket az összegeket akkor is visszafizetteti, ha a koordinátor 

nem osztotta szét a kapott összegeket (lásd a 21.7. cikket).   

 

[A Bizottság][Az Ügynökség]  hivatalosan előzetes tájékoztató levelet küld az érintett 

kedvezményezettnek. A levélben: 

 

- tájékoztatja a címzettet a visszafizettetésre vonatkozó szándékáról, a visszafizetendő 

összegről és a visszafizettetés okairól, 

 

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

észrevételeit.  

 

Ha nem kerülnek benyújtásra észrevételek, vagy [a Bizottság][az Ügynökség]  úgy dönt, hogy 

a beérkezett észrevételek ellenére is fenntartja a visszafizettetési igényt, megerősíti a 

visszafizetendő összeget és hivatalosan terhelési értesítést küld az érintett 

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 az érintett 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. A[z Ügynökség vagy a]  Bizottság hivatalosan 

megküldi az érintett kedvezményezettnek a terhelési értesítést a garanciaalap nevében, 

és a következő módon fizetteti vissza az összeget: 

 
i.  [1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha alkalmazni kell a 14. cikket, és [a 

Bizottság][az Ügynökség] egyetemleges felelősség vállalását kérte: ha egy 

kapcsolódó harmadik fél egyetemleges felelősséget vállalt (lásd a 14. cikket), 
akkor a harmadik féllel szemben érvényesíti igényét, legfeljebb a becsült 

költségvetésben (lásd a 2. mellékletet) a kapcsolódó harmadik félre 
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vonatkozóan megjelölt maximális EU-hozzájárulás mértékéig; és/vagy][2. 

VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: nem alkalmazandó;] 

 

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

szóló szerződés (EUMSZ) 299. cikkének[, az Euratom-Szerződés 106a. 

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. 

 

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. [A Bizottság][Az Ügynökség] felelőssége 

 

[A Bizottság][Az Ügynökség]  nem vonható felelősségre a kedvezményezetteknek vagy 

harmadik feleknek e megállapodás végrehajtása következtében okozott károkért, ideértve a 

súlyos gondatlanság esetét is. 

 

[A Bizottság][Az Ügynökség]  nem vonható felelősségre a valamely kedvezményezett vagy a 

cselekvésben részt vevő harmadik fél által e megállapodás végrehajtása következtében 

okozott károkért. 

 

46.2. A kedvezményezettek felelőssége 

 

A kedvezményezettek – vis maior esetét kivéve (lásd az 51. cikket) – kötelesek megtéríteni [a 

Bizottságnak][az Ügynökségnek]  minden olyan kárt, amelyet [a Bizottság][az Ügynökség]  a 

cselekvés végrehajtásának eredményeképpen vagy azért szenved el, mert a cselekvés 

végrehajtása nem e megállapodással teljes összhangban történt.  
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3. SZAKASZ: FELFÜGGESZTÉS ÉS MEGSZÜNTETÉS 

 

47. CIKK: A KIFIZETÉSI HATÁRIDŐ FELFÜGGESZTÉSE  

 

47.1. Feltételek 

 

[A Bizottság][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 jelentések vagy a pénzügyi jelentések nem kerültek benyújtásra, hiányosak 

vagy további információkra van szükség; vagy 

 

c) kétségbe vonható a pénzügyi kimutatásokban elszámolt költségek támogathatósága, és 

további ellenőrzések, felülvizsgálatok, auditok és vizsgálatok szükségesek. 

 

47.2. Eljárás 

 

[A Bizottság][Az Ügynökség]  hivatalosan értesíti a koordinátort a felfüggesztésről és annak 

okairól.  

 

A felfüggesztés kezdőnapja az a nap, amikor [a Bizottság][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 koordinátor megkérdezheti [a 

Bizottságot][az Ügynökséget]  arról, hogy folytatódik-e a felfüggesztés.  

 

Ha a kifizetési határidő a szakmai vagy a pénzügyi jelentések (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, [a Bizottság][az Ügynökség]  

meg is szüntetheti a megállapodást vagy a kedvezményezett részvételét (lásd az 50.3.1. cikk l) 

pontját). 

 

48. CIKK: A KIFIZETÉSEK FELFÜGGESZTÉSE  

 

48.1. Feltételek  

 

[A Bizottság][Az Ügynökség]  részben vagy egészben bármikor felfüggesztheti az egy vagy 

több kedvezményezettnek járó kifizetéseket, ha: 

 

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

döntéshozatalra feljogosított természetes személy) ténylegesen vagy vélhetően: 
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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) egy 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 egy vagy több kedvezményezett esetében felfüggesztésre kerülnek a kifizetések, [a 

Bizottság][az Ügynökség]  a felfüggesztéssel nem érintett rész(ek) kapcsán részleges 

kifizetés(eke)t teljesít. 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.  

 

48.2. Eljárás 

 

A kifizetések felfüggesztése előtt [a Bizottság][az Ügynökség]  hivatalosan értesíti a 

koordinátort vagy az érintett 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 [a Bizottsághoz][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 [a Bizottság][az Ügynökség]  megküldi a 

megerősítésről szóló értesítést.  

 

Ha teljesülnek a kifizetések folytatásának feltételei, a felfüggesztés megszűnik. [A 

Bizottság][Az Ügynökség]  erről hivatalosan értesíti a koordinátort vagy az érintett 

kedvezményezettet. 

 

A felfüggesztés időtartama alatt az utolsó jelentéstételi időszakon kívüli jelentéstételi 

időszakokra vonatkozó időközi jelentés(ek) (lásd a 20.3. cikket) nem tartalmazhat(nak) az 

érintett kedvezményezettől [és az ahhoz tartozó kapcsolódó harmadik felektől]  származó 

egyedi pénzügyi kimutatásokat. Ezeket az egyedi pénzügyi kimutatásokat a koordinátornak a 
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felfüggesztés megszűnését követő időközi jelentésbe, vagy ha a felfüggesztés nem szűnik meg 

a cselekvés végéig, akkor az utolsó időközi jelentésbe kell belefoglalnia.  

 

A kedvezményezettek felfüggeszthetik a cselekvés végrehajtását (lásd a 49.1. cikket) vagy 

megszüntethetik e megállapodást vagy az érintett kedvezményezett részvételét (lásd az 50.1. 

és az 50.2. cikket). 

 

49. CIKK: A CSELEKVÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE  

 

49.1. A cselekvés végrehajtásának a kedvezményezettek általi felfüggesztése 

 

49.1.1.  Feltételek  

 

A kedvezményezettek felfüggeszthetik 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 koordinátor köteles haladéktalanul hivatalosan értesíteni [a 

Bizottságot][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 [a Bizottság][az Ügynökség]  megkapja az 

említett értesítést. 

 

Amint a körülmények lehetővé teszik a végrehajtás folytatását, a koordinátor köteles azonnal 

hivatalosan értesíteni [a Bizottságot][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 

változtatások elvégzése érdekében (lásd az 55. cikket) – kivéve, ha a megállapodást vagy 

valamely kedvezményezett részvételét 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 [a Bizottság][az Ügynökség] általi felfüggesztése 

 

49.2.1.  Feltételek 

 

[A Bizottság][Az Ügynökség]  felfüggesztheti a cselekvésnek vagy egy részének a 

végrehajtását, ha: 
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a) egy 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) egy 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 [a Bizottság][az Ügynökség]  hivatalosan 

értesíti a koordinátort vagy az érintett 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 [a Bizottsághoz][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.  

 

A felfüggesztés kezdőnapja öt nappal a megerősítésről szóló értesítés kézhezvétele utánra 

esik (vagy az értesítésben megjelölt későbbi napra). 

 

A felfüggesztés megszűnésének feltétele, hogy teljesüljenek a feltételek a cselekvés 

végrehajtásának folytatásához.  

 

A koordinátor vagy az érintett 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). 
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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 kedvezményezettek nem követelhetnek kártérítést [a Bizottság][az Ügynökség] általi 

felfüggesztés miatt (lásd a 46. cikket). 

 

A cselekvés végrehajtásának felfüggesztése nem érinti [a Bizottság][az Ügynökség]  ahhoz 

való jogát, hogy megszüntesse e megállapodást vagy egy kedvezményezett részvételét (lásd 

az 50. cikket), csökkentse a támogatást vagy visszafizettesse a megalapozatlanul kifizetett 

összegeket (lásd a 43. és a 44. cikket). 

 

50. CIKK: E MEGÁLLAPODÁS, ILLETVE EGY VAGY TÖBB 

KEDVEZMÉNYEZETT RÉSZVÉTELÉNEK MEGSZÜNTETÉSE 

 

50.1. E megállapodás kedvezményezettek általi megszüntetése  

 

50.1.1.  Feltételek és eljárás 

 

A kedvezményezettek megszüntethetik e megállapodást. 

 

A koordinátor köteles hivatalosan értesíteni a megszüntetésről [a Bizottságot][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 [a Bizottság][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 

 

A koordinátor köteles – a megszüntetés hatálybalépésétől számított 60 napon belül – 

benyújtani: 

 

i.  egy időközi jelentést (a folyó jelentéstételi időszakra vonatkozóan a 

megszüntetésig, lásd a 20.3. cikket); és 

 

ii.  a zárójelentést (lásd a 20.4. cikket). 
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Ha nem érkeznek meg a jelentések a határidőn belül (lásd fent), akkor [a Bizottság][az 

Ügynökség] csak azokat a költségeket veszi figyelembe, amelyek szerepelnek egy jóváhagyott 

időközi jelentésben. 

 

[A Bizottság][Az Ügynökség]  a benyújtott jelentések alapján kiszámítja a támogatás végleges 

összegét (lásd az 5.3. cikket) és az egyenleget (lásd a 21.4. cikket). Csak a megszüntetés 

időpontjáig felmerült költségek támogathatók (lásd a 6. cikket). A megszüntetés után 

végrehajtandó szerződésekhez kapcsolódó költségek nem támogathatók. 

 

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

 

A megszüntetést követően a kedvezményezettek kötelezettségei (különösen a 20., a 22. és a 

23. cikk, a 4. fejezet 3. szakasza, valamint a 36., a 37., a 38., a 40., a 42., a 43. és a 44. cikk) 

továbbra is érvényben maradnak.  

 

50.2. Egy vagy több kedvezményezett részvételének a kedvezményezettek általi 

megszüntetése  

 

50.2.1.  Feltételek és eljárás 

 

A koordinátor az érintett kedvezményezett kérésére vagy a többi kedvezményezett nevében 

megszüntetheti egy vagy több kedvezményezett részvételét.  

 

A koordinátor köteles hivatalosan értesíteni [a Bizottságot][az Ügynökséget]  a 

megszüntetésről (lásd az 52. cikket), és köteles tájékoztatni az érintett kedvezményezettet.  

 

Ha a koordinátor részvétele kerül megszüntetésre a beleegyezése nélkül, akkor a hivatalos 

értesítés megküldése egy másik kedvezményezett feladata (akinek a többi kedvezményezett 

nevében kell eljárnia). 

 

Az értesítésnek tartalmaznia kell a következőket: 

 

- a megszüntetés okai,  

 

- az érintett kedvezményezett véleménye (vagy annak igazolása, hogy írásban kikérték a 

véleményét),  

 

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

kell esnie, valamint 

 

- módosítási indítvány (lásd az 55. cikket), az érintett kedvezményezett feladatainak és 

becsült költségvetésének (lásd az 1. és a 2. mellékletet) újraosztására, valamint 

szükség esetén egy vagy több új kedvezményezett csatlakozására (lásd az 56. cikket) 

irányuló javaslattal együtt. Ha a megszüntetés a 3. cikkben meghatározott időszak 

eltelte után lép hatályba, nincs szükség a módosítási indítványra, kivéve abban az 

esetben, ha az érintett kedvezményezett a koordinátor. Ebben az esetben a módosítási 

indítványban új koordinátort kell javasolni. 
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Ezen információk közlésének hiányában, vagy ha [a Bizottság][az Ügynökség]  úgy ítéli meg, 

hogy az okok nem indokolják a megszüntetést, a részvétel szabálytalanul megszüntetettnek 

minősül. 

 

A megszüntetés az értesítésben megjelölt napon lép hatályba. 

 

50.2.2.  Hatások 

 

A koordinátor köteles – a megszüntetés hatálybalépésétől számított 30 napon belül – 

benyújtani: 

 

i.  egy, az érintett kedvezményezettnek kiosztott kifizetésekről szóló jelentést; és  

 

ii.  ha a megszüntetés a 3. cikkben meghatározott időszakban lép hatályba, az 

érintett kedvezményezett „megszüntetési jelentését”, amely a folyó jelentéstételi 

időszakra vonatkozik a megszüntetésig, áttekinti a munka előrehaladását és a 

források felhasználását, és tartalmazza az egyedi pénzügyi kimutatást, valamint, ha 

szükséges, a pénzügyi kimutatásra vonatkozó igazolást (lásd a 20.3. és a 20.4. 

cikket).  

 

A megszüntetési jelentésben szereplő információkat a következő jelentéstételi időszakra 

vonatkozó időközi jelentésnek (lásd a 20.3. cikket) is tartalmaznia kell. 

 

Ha [a Bizottság][az Ügynökség]  elutasítja a módosítási indítványt (mert az megkérdőjelezi a 

támogatást odaítélő határozatot vagy sérti a pályázók közötti egyenlő bánásmód elvét), e 

megállapodás az 50.3.1. cikk c) pontjának megfelelően megszüntethető. 

 

Ha [a Bizottság][az Ügynökség]  elfogadja a módosítási indítványt, e megállapodás módosul 

(lásd az 55. cikket) a szükséges változtatások bevezetése érdekében. 

 

[A Bizottság][Az Ügynökség]  az időközi jelentések, a megszüntetési jelentés és a kiosztott 

kifizetésekről szóló jelentés alapján kiszámítja a kedvezményezettnek járó összeget és azt, 

hogy a kedvezményezett által megkapott (előzetes és időközi) kifizetések azt meghaladják-e. 

 

A kedvezményezettnek járó összeg a következő lépésekben kerül kiszámításra: 

 

1. lépés: A visszatérítési ráta alkalmazása a támogatható költségekre 

 

A kedvezményezettnek járó támogatás összege a visszatérítési rátá(k)nak a 

kedvezményezett [és a hozzá tartozó kapcsolódó harmadik felek]  által a 

megszüntetési jelentésben elszámolt és [a Bizottság][az Ügynökség]  által 

jóváhagyott támogatható költségek teljes összegére történő alkalmazásával 

kerül kiszámításra.  

 

Kizárólag azok a költségek támogathatók, amelyek a megszüntetés 

hatálybalépéséig merülnek fel a kedvezményezettnél (lásd a 6. cikket). A 

megszüntetés után végrehajtandó szerződésekhez kapcsolódó költségek 

nem támogathatók. 
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2. lépés: Csökkentés súlyos hiba, szabálytalanság vagy csalás, illetve a kötelezettségek 

súlyos megszegése miatt 

 

Csökkentés esetén (lásd a 43. cikket) [a Bizottság][az Ügynökség]  úgy 

határozza meg a kedvezményezettnek járó támogatás csökkentett összegét, 

hogy a csökkentés összegét (amelyet a hiba, szabálytalanság, csalás vagy 

kötelezettségszegés súlyosságának arányában a 43.2. cikknek megfelelően 

megállapított) levonja a kedvezményezettnek járó támogatás összegéből. 

 

 

Amennyiben a kedvezményezettnek teljesített kifizetések meghaladják a neki járó 

összegeket: 

 

- ha a megszüntetés a 3. cikkben meghatározott időszakban lép hatályba, és 

elfogadják a módosítási indítványt, az érintett kedvezményezett köteles 

visszafizetni a koordinátornak a jogosulatlanul kapott összeget. [A Bizottság][Az 

Ügynökség] hivatalosan értesíti az érintett kedvezményezettet a jogosulatlanul 

kapott összeg nagyságáról, és felkéri, hogy az értesítés kézhezvételétől számított 

30 napon belül fizesse azt vissza a koordinátornak. Ha a visszafizetés nem történik 

meg, [a Bizottság][az Ügynökség]  a garanciaalapot veszi igénybe a koordinátor 

kifizetéséhez, majd terhelési értesítést küld az érintett kedvezményezettnek a 

garanciaalap nevében (lásd a 44. cikket),  

 

- minden más esetben (különösen, ha a megszüntetés a 3. cikkben meghatározott 

időszak eltelte után lép hatályba) [a Bizottság][az Ügynökség]  hivatalosan 

terhelési értesítést küld az érintett kedvezményezettnek. Ha a terhelési 

értesítésben szereplő határidőig nem történik meg a befizetés, a garanciaalap 

kifizeti [a Bizottság][az Ügynökség] részére az esedékes összeget, [a 

Bizottság][az Ügynökség]  pedig a garanciaalap nevében terhelési értesítést küld az 

érintett kedvezményezettnek (lásd a 44. cikket),  

 

- ha az érintett kedvezményezett a korábbi koordinátor, akkor vissza kell fizetnie az 

új koordinátor részére a jogosulatlanul kapott összeget, kivéve, ha: 

 

- a megszüntetés egy időközi kifizetést követően lép hatályba, és 

 

- a korábbi koordinátor nem osztotta szét az előzetes vagy időközi 

kifizetésként kapott összegeket (lásd a 21.7. cikket). 

 

Ebben az esetben [a Bizottság][az Ügynökség]  hivatalosan terhelési értesítést 

küld a korábbi koordinátornak. Ha a terhelési értesítésben szereplő határidőig nem 

történik meg a befizetés, a garanciaalap kifizeti [a Bizottság][az Ügynökség]  

részére az esedékes összeget. [A Bizottság][Az Ügynökség]  ezt követően teljesíti a 

kifizetést az új koordinátor részére, és a garanciaalap nevében terhelési értesítést 

küld a korábbi koordinátornak (lásd a 44. cikket). 

 

Amennyiben a kedvezményezettnek teljesített kifizetések nem haladják meg a neki járó 

összegeket: az érintett kedvezményezettnek járó összegek a következő időközi kifizetés 

vagy az utolsó kifizetés keretében kerülnek kifizetésre.   
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Ha nem érkezik meg a megszüntetési jelentés a határidőn belül (lásd fent), akkor [a 

Bizottság][az Ügynökség] csak azokat a költségeket veszi figyelembe, amelyek szerepelnek 

egy jóváhagyott időközi jelentésben. 

 

Ha nem érkezik meg a kiosztott kifizetésekről szóló jelentés a határidőn belül (lásd fent), 

akkor [a Bizottság][az Ügynökség]  úgy tekinti, hogy: 

 

- a koordinátor egyáltalán nem osztott ki kifizetést az érintett kedvezményezettnek, és 

 

- az érintett kedvezményezettnek semmilyen összeget nem kell visszafizetnie a 

koordinátornak.  

 

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

megállapodás megszüntetését (lásd az 50. cikket) eredményezheti. 

 

A megszüntetést követően az érintett kedvezményezett kötelezettségei (különösen a 20., a 22. 

és a 23. cikk, a 4. fejezet 3. szakasza, valamint a 36., a 37., a 38., a 40., a 42., a 43. és a 44. 

cikk) továbbra is érvényben maradnak.  

 
50.3. E megállapodás, illetve egy vagy több kedvezményezett részvételének [a 

Bizottság][az Ügynökség] általi megszüntetése  

 

50.3.1.  Feltételek 

 

[A Bizottság][Az Ügynökség]  megszüntetheti e megállapodást, illetve egy vagy több 

kedvezményezett részvételét, ha: 

 

a) egy vagy több kedvezményezett nem csatlakozik e megállapodáshoz (lásd az 56. 

cikket); 

 

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) egy vagy több kedvezményezett részvételének megszüntetését (lásd fent) követően e 

megállapodás szükséges módosításai megkérdőjeleznék a támogatást odaítélő 

határozatot vagy sértenék a pályázók közötti egyenlő bánásmód elvét (lásd az 55. 

cikket);  

 

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

koordinátor 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; 
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e) egy kedvezményezettet fizetésképtelennek nyilvánítanak, 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) egy kedvezményezettet (vagy egy, a képviseletére vagy a nevében történő 

döntéshozatalra feljogosított természetes személyt) bűnösnek találtak szakmai 

kötelességszegésben, bármilyen módon is bizonyították azt; 

 

g) egy 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) [1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – közös cselekvések esetében (harmadik 

országgal vagy nemzetközi szervezettel közös pályázati felhívás): a harmadik ország 

vagy a nemzetközi szervezet cselekvése (lásd a 2. cikket) nem kezdődött meg az 1. 
mellékletben meghatározott időpontig][2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: nem 

alkalmazandó]; 

 
j) [1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – közös cselekvések esetében (harmadik 

országgal vagy nemzetközi szervezettel közös pályázati felhívás): a harmadik ország 

vagy a nemzetközi szervezet cselekvését (lásd a 2. cikket) megszüntették vagy az a 
továbbiakban nem képes hozzájárulni a cselekvéshez][2. VÁLASZTHATÓ 

SZÖVEGELEM: nem alkalmazandó]; 

 

k) egy 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) egy 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) egy 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); 
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n) [1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: a kedvezményezett [a Bizottság][az 

Ügynökség] külön kérése ellenére sem indítványozza – a koordinátor útján – e 

megállapodás módosítását annak érdekében, hogy megszűnjön a fenti e), f), g), k), l) 

vagy m) pont szerinti helyzetben lévő valamely hozzá tartozó kapcsolódó harmadik fél 
vagy nemzetközi partner részvétele, és átadásra kerüljenek annak feladatai ][2. 

VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: nem alkalmazandó]. 

 

50.3.2.  Eljárás  

 

Mielőtt megszüntetné e megállapodást, illetve egy vagy több kedvezményezett részvételét, [a 

Bizottság][az Ügynökség]  hivatalosan értesíti a koordinátort vagy az érintett 

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 [a Bizottságot][az 

Ügynökséget] az e megállapodás szerinti kötelezettségek betartását biztosító 

intézkedésekről.   

 

Ha [a Bizottsághoz][az Ügynökséghez]  nem érkeznek észrevételek, vagy ha úgy dönt, hogy a 

beérkezett észrevételek ellenére is folytatja az eljárást, hivatalosan közli a koordinátorral vagy 

az érintett kedvezményezettel a megszüntetés megerősítését és azt, hogy a megszüntetés 

mikor lép hatályba. Ellenkező esetben hivatalosan közli, hogy az eljárás nem folytatódik.  

 

A megszüntetés hatálybalépésének időpontja: 

 

- a fenti b), c), e), g), h), j) pont, az l) pont ii. alpontja és az n) pont szerinti 

megszüntetés esetében: a megerősítésre vonatkozó közleményben megjelölt nap (lásd 

fent), 

 

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

esetében: a megerősítésre vonatkozó közlemény kézhezvételét követő nap. 

 

50.3.3. Hatások  

 

a) E megállapodás megszüntetése  esetében:  

 

A koordinátor köteles – a megszüntetés hatálybalépésétől számított 60 napon belül – 

benyújtani: 

 

i.  egy időközi jelentést (az utolsó lezáratlan jelentéstételi időszakra vonatkozóan 

a megszüntetésig, lásd a 20.3. cikket); és 

 

ii.  egy zárójelentést (lásd a 20.4. cikket). 
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Ha a megállapodás a jelentések benyújtására vonatkozó kötelezettség megszegése miatt 

kerül megszüntetésre (lásd a 20.8. cikket és az 50.3.1. cikk l) pontját), a koordinátor nem 

nyújthat be jelentéseket a megszüntetést követően. 

 

Ha nem érkeznek meg a jelentések a határidőn belül (lásd fent), akkor [a Bizottság][az 

Ügynökség] csak azokat a költségeket veszi figyelembe, amelyek szerepelnek egy 

jóváhagyott időközi jelentésben. 

 

[A Bizottság][Az Ügynökség]  a benyújtott jelentések alapján kiszámítja a támogatás 

végleges összegét (lásd az 5.3. cikket) és az egyenleget (lásd a 21.4. cikket). Csak a 

megszüntetés hatálybalépésének időpontjáig felmerült költségek támogathatók (lásd a 6. 

cikket). A megszüntetés után végrehajtandó szerződésekhez kapcsolódó költségek nem 

támogathatók. 

 

Ez nem érinti [a Bizottság][az Ügynökség]  ahhoz való jogát, hogy csökkentse a 

támogatást (lásd a 43. cikket) vagy közigazgatási szankciókat szabjon ki (lásd a 45. 

cikket).  

 

A kedvezményezettek nem követelhetnek kártérítést [a Bizottság][az Ügynökség]  általi 

megszüntetés miatt (lásd a 46. cikket). 

 

A megszüntetést követően a kedvezményezettek kötelezettségei (különösen a 20., a 22. és 

a 23. cikk, a 4. fejezet 3. szakasza, valamint a 36., a 37., a 38., a 40., a 42., a 43. és a 44. 

cikk) továbbra is érvényben maradnak.  

 

b) Egy vagy több kedvezményezett részvételének megszüntetése  esetében:  

 

A koordinátor köteles – a megszüntetés hatálybalépésétől számított 60 napon belül – 

benyújtani: 

 

i.  egy, az érintett kedvezményezettnek kiosztott kifizetésekről szóló jelentést;  

 

ii.  egy módosítási indítványt (lásd az 55. cikket), az érintett kedvezményezett 

feladatainak és becsült költségvetésének (lásd az 1. és a 2. mellékletet) 

újraosztására, valamint szükség esetén egy vagy több új kedvezményezett 

csatlakozására (lásd az 56. cikket) irányuló javaslattal együtt. Ha a megszüntetést a 

3. cikkben meghatározott időszak eltelte után közlik, nem szükséges benyújtani 

módosítási indítványt, kivéve abban az esetben, ha az érintett kedvezményezett a 

koordinátor. Ebben az esetben a módosítási indítványban új koordinátort kell 

javasolni; és  

 

iii.  ha a megszüntetés a 3. cikkben meghatározott időszakban lép hatályba, az 

érintett kedvezményezett megszüntetési jelentését, amely a folyó jelentéstételi 

időszakra vonatkozik a megszüntetésig, áttekinti a munka előrehaladását és  a 

források felhasználását, és tartalmazza az egyedi pénzügyi kimutatást, valamint, ha 

szükséges, a pénzügyi kimutatásra vonatkozó igazolást (lásd a 20. cikket).  

 

A megszüntetési jelentésben szereplő információkat a következő jelentéstételi időszakra 

vonatkozó időközi jelentésnek (lásd a 20.3. cikket) is tartalmaznia kell. 
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Ha [a Bizottság][az Ügynökség]  elutasítja a módosítási indítványt (mert az 

megkérdőjelezi a támogatást odaítélő határozatot vagy sérti a pályázók közötti egyenlő 

bánásmód elvét), e megállapodás az 50.3.1. cikk c) pontjának megfelelően 

megszüntethető. 

 

Ha [a Bizottság][az Ügynökség]  elfogadja a módosítási indítványt, e megállapodás 

módosul (lásd az 55. cikket) a szükséges változtatások bevezetése érdekében. 

 

[A Bizottság][Az Ügynökség]  az időközi jelentések, a megszüntetési jelentés és a kiosztott 

kifizetésekről szóló jelentés alapján kiszámítja a kedvezményezettnek járó összeget és 

azt, hogy a kedvezményezett által megkapott (előzetes és időközi) kifizetések azt 

meghaladják-e. 

 

A kedvezményezettnek járó összeg a következő lépésekben kerül kiszámításra: 

 

1. lépés: A visszatérítési ráta alkalmazása a támogatható költségekre 

 

A kedvezményezettnek járó támogatás összege a visszatérítési 

rátá(k)nak a kedvezményezett [és a hozzá tartozó kapcsolódó harmadik 

felek] által a megszüntetési jelentésben elszámolt és [a Bizottság][az 

Ügynökség] által jóváhagyott támogatható költségek teljes összegére 

történő alkalmazásával kerül kiszámításra.  

 

Kizárólag azok a költségek támogathatók, amelyek a megszüntetés 

hatálybalépéséig merülnek fel a kedvezményezettnél (lásd a 6. cikket). 

A megszüntetés után végrehajtandó szerződésekhez kapcsolódó 

költségek nem támogathatók. 

 

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

kötelezettségek súlyos megszegése miatt 

 

Csökkentés esetén (lásd a 43. cikket) [a Bizottság][az Ügynökség]  úgy 

határozza meg a kedvezményezettnek járó támogatás csökkentett 

összegét, hogy a csökkentés összegét (amelyet a hiba, szabálytalanság, 

csalás vagy kötelezettségszegés súlyosságának arányában a 43.2. 

cikknek megfelelően megállapított) levonja a kedvezményezettnek járó 

támogatás összegéből. 

 

Amennyiben a kedvezményezettnek teljesített kifizetések meghaladják a neki járó 

összegeket:  

 

- ha a megszüntetés a 3. cikkben meghatározott időszakban lép hatályba, és 

elfogadják a módosítási indítványt, az érintett kedvezményezett köteles 

visszafizetni a koordinátornak a jogosulatlanul kapott összeget. [A 

Bizottság][Az Ügynökség]  hivatalosan értesíti az érintett kedvezményezettet a 

jogosulatlanul kapott összeg nagyságáról, és felkéri, hogy az értesítés 

kézhezvételétől számított 30 napon belül fizesse azt vissza a koordinátornak. 

Ha a visszafizetés nem történik meg, [a Bizottság][az Ügynökség]  a 
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garanciaalapot veszi igénybe a koordinátor kifizetéséhez, majd terhelési 

értesítést küld az érintett kedvezményezettnek a garanciaalap nevében (lásd a 

44. cikket), 

 

- minden más esetben – különösen, ha a megszüntetés a 3. cikkben 

meghatározott időszak eltelte után lép hatályba – [a Bizottság][az Ügynökség]  

hivatalosan terhelési értesítést küld az érintett kedvezményezettnek. Ha a 

terhelési értesítésben szereplő határidőig nem történik meg a befizetés, a 

garanciaalap kifizeti [a Bizottság][az Ügynökség] részére az esedékes 

összeget, [a Bizottság][az Ügynökség]  pedig a garanciaalap nevében terhelési 

értesítést küld az érintett kedvezményezettnek (lásd a 44. cikket), 

 

- ha az érintett kedvezményezett a korábbi koordinátor, akkor vissza kell fizetnie 

az új koordinátor részére a jogosulatlanul kapott összeget, kivéve, ha: 

 

- a megszüntetés egy időközi kifizetést követően lép hatályba, és 

 

- a korábbi koordinátor nem osztotta szét az előzetes vagy időközi 

kifizetésként kapott összegeket (lásd a 21.7. cikket). 

 

Ebben az esetben [a Bizottság][az Ügynökség]  hivatalosan terhelési értesítést 

küld a korábbi koordinátornak. Ha a terhelési értesítésben szereplő határidőig 

nem történik meg a befizetés, a garanciaalap kifizeti [a Bizottság][az 

Ügynökség] részére az esedékes összeget. [A Bizottság][Az Ügynökség]  ezt 

követően teljesíti a kifizetést az új koordinátor részére, és a garanciaalap 

nevében terhelési értesítést küld a korábbi koordinátornak (lásd a 44. cikket). 

Amennyiben a kedvezményezettnek teljesített kifizetések nem haladják meg a neki 

járó összegeket: az érintett kedvezményezettnek járó összegek a következő időközi 

kifizetés vagy az utolsó kifizetés keretében kerülnek kifizetésre. 

 

Ha nem érkezik meg a megszüntetési jelentés a határidőn belül (lásd fent), akkor [a 

Bizottság][az Ügynökség] csak azokat a költségeket veszi figyelembe, amelyek 

szerepelnek egy jóváhagyott időközi jelentésben. 

 

Ha nem érkezik meg a kiosztott kifizetésekről szóló jelentés a határidőn belül (lásd fent), 

akkor [a Bizottság][az Ügynökség]  úgy tekinti, hogy: 

 

- a koordinátor egyáltalán nem osztott ki kifizetést az érintett kedvezményezettnek, 

és 

 

- az érintett kedvezményezettnek semmilyen összeget nem kell visszafizetnie a 

koordinátornak.  

 

A megszüntetést követően az érintett kedvezményezett kötelezettségei (különösen a 20., a 

22. és a 23. cikk, a 4. fejezet 3. szakasza, valamint a 36., a 37., a 38., a 40., a 42., a 43. és 

a 44. cikk) továbbra is érvényben maradnak.  

 

 

4. SZAKASZ: VIS MAIOR 
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51. CIKK: VIS MAIOR  

 

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

- valamely felet meggátolja az e megállapodás szerinti kötelezettségeinek teljesí tésében,  
 

- 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,  
 

- 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.  
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Amennyiben – az egyenleg kifizetése után – [a Bizottság][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 még e megállapodás aláírása előtt minden kedvezményezettnek 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  

 

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] 

 

[A Bizottság][Az Ügynökség]  előzetesen hivatalosan értesíti a koordinátort és a 

kedvezményezetteket ezen URL bármilyen változásáról. 

 
[A Bizottságnak][Az Ügynökségnek] címzett papíralapú hivatalos értesítéseket vagy 

közleményeket (csak az egyenleg kifizetését követően) [a Bizottság][az Ügynökség]  

honlapján megadott hivatalos levelezési címre kell küldeni.  
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A kedvezményezetteknek 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  

 
[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – valamennyi nemzetközi szervezet esetében: E 

megállapodás egyik rendelkezése sem értelmezhető a(z) [a nemzetközi szervezet(ek) neve] 

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 rendeletnek58 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). 

 

                                                 
58  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 kedvezményezettek nevében a koordinátor nyújtja be és veszi át a módosítási indítványokat 

(lásd a 3. mellékletet). 

 

Ha – az ő beleegyezése nélkül – a koordinátor leváltását kérik, akkor a benyújtás egy másik 

kedvezményezett feladata (akinek a többi kedvezményezett nevében kell eljárnia). 

 

A módosítási indítványnak tartalmaznia kell: 

 

- indoklást, 

 

- a megfelelő igazoló dokumentumokat, valamint 

 

- a koordinátor saját beleegyezése nélküli leváltása esetében: a koordinátor véleményét 

(vagy annak igazolását, hogy írásban kikérték a véleményét). 

 

[A Bizottság][Az Ügynökség]  további információkat is kérhet. 

 

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

Bizottság][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.  

 

A módosítás a felek megállapodása szerinti időponttól vagy – ilyen megállapodás hiányában – 

a hatálybalépése napjától alkalmazandó.  

 

56. CIKK: CSATLAKOZÁS A MEGÁLLAPODÁSHOZ 

 

56.1. A preambulumban említett kedvezményezettek csatlakozása 

 

A többi kedvezményezettnek úgy kell csatlakoznia e megállapodáshoz, hogy a megállapodás 

hatálybalépésétől (lásd az 58. cikket) számított 30 napon belül aláírja a csatlakozási 

formanyomtatványt (lásd a 3. mellékletet) az elektronikus információcsere-rendszerben (lásd 
az 52. cikket) [VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha alkalmazni kell a 14. cikket, 

egyetemleges felelősség vállalásának kikötése esetén: , és azon kedvezményezetteknek, 

amelyek kapcsán [a Bizottság][az Ügynökség] kérte, hogy egy kapcsolódó harmadik fél 

vállaljon egyetemleges felelősséget, a csatlakozáskor be kell nyújtaniuk a harmadik fél által 
aláírt, az egyetemleges felelősségre vonatkozó nyilatkozatot is (lásd a 3a. mellékletet) ]. 

 

Az e megállapodás szerinti jogok és kötelezettségek e megállapodás hatálybalépésének 

időpontjától (lásd az 58. cikket) kezdve illetik meg, illetve terhelik őket. 

 

Ha egy kedvezményezett nem csatlakozik e megállapodáshoz a fenti határidőn belül, a 

koordinátor köteles 30 napon belül módosítást indítványozni a cselekvés helyes 

végrehajtásának biztosításához szükséges változtatások elvégzése érdekében. Ez nem érinti [a 



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

Horizont 2020 – Támogatásimegállapodás-minták – Általános minta – Több kedvezményezett – 5. verzió – 

2017. október 18. 

131 

Bizottság][az Ügynökség]  azon jogát, hogy megszüntesse e megállapodást (lásd az 50. 

cikket).  

 

56.2. Új kedvezményezettek csatlakozása 

 

A kedvezményezettek indokolt esetben indítványozhatják új kedvezményezett csatlakozását. 

 

E célból a koordinátornak az 55. cikknek megfelelően módosítási indítványt kell benyújtania. 

Az indítványnak tartalmaznia kell az új kedvezményezett által az elektronikus 

információcsere-rendszerben aláírt (lásd az 52. cikket) csatlakozási formanyomtatványt (lásd 

a 3. mellékletet).  

 

Az új kedvezményezetteket az e megállapodás szerinti jogok és kötelezettségek a csatlakozás 

csatlakozási formanyomtatványban meghatározott időpontjától (lásd a 3. mellékletet) kezdve 

illetik meg, illetve terhelik. 

 

57. CIKK: ALKALMAZANDÓ JOG ÉS VITARENDEZÉS  

 

57.1. Alkalmazandó jog 

 

Erre a megállapodásra az alkalmazandó uniós jogszabályok irányadók, melyeket szükség 

esetén Belgium joga egészít ki.  

 
[kiegészítő VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – olyan nemzetközi szervezetek esetében, 

amelyek nem fogadják el az alkalmazandó jog semmilyen kikötését:  A(z) [az érintett 

nemzetközi szervezet(ek) neve] esetében kivételesen nem kerül kikötésre alkalmazandó jog.] 

 
[kiegészítő VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – olyan nemzetközi szervezetek esetében, 

amelyek elfogadják az alkalmazandó jog kikötését, de nem fogadják el a szabványos 

kikötést (uniós + belga jog): A megállapodásra kivételesen más alkalmazandó jog irányadó a 

következő kedvezményezettek esetében: 

 

- [az érintett nemzetközi szervezet(ek) neve]: [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]  

- [az érintett nemzetközi szervezet(ek) neve]: [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]  
[ugyanez a többi nemzetközi szervezetre vonatkozóan].] 

 

57.2. Vitarendezés 

 

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. 
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[kiegészítő VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – EU-n kívüli kedvezményezettek esetében 

(kivéve az olyan társult országban székhellyel rendelkező kedvezményezetteket, amely 

ország esetében a „Horizont 2020” keretprogramhoz való társulásról szóló megállapodás 

kiköti az Európai Bíróság kizárólagos joghatóságát): Kivételes szabályként, ha [a 

Bizottság][az Ügynökség] és [az EU-n kívüli kedvezményezett(ek) neve] között merül fel ilyen 
vita, az illetékes belga bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.] 

 
[kiegészítő VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – nemzetközi szervezetek és olyan, EU-

finanszírozásban arra való jogosultság hiányában nem részesülő kedvezményezettek (lásd a 

9. cikket) esetében, amelyek a nemzeti joguk szerint nem tartozhatnak a belga bíróságok 

joghatósága alá: A következő kedvezményezettek esetében:  

 

- [a nemzetközi szervezet vagy EU-finanszírozásra nem jogosult kedvezményezett neve]  

- [a nemzetközi szervezet vagy EU-finanszírozásra nem jogosult kedvezményezett neve] 

[ugyanez a többi nemzetközi szervezetre vagy EU-finanszírozásra nem jogosult 

kedvezményezettre vonatkozóan] 

 

az ilyen vitákat – ha azok békés úton nem rendezhetők – kivételesen 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 kedvezményezetteknek az EUMSZ 

263. cikke alapján kell benyújtaniuk a keresetüket a Törvényszékhez, illetve másodfokon az 
Európai Unió Bíróságához. [VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – az Ügynökség által 

nyújtott támogatások esetében: 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 [a Bizottság][az Ügynökség] , vagy a koordinátor általi aláírásának 

napján lép hatályba, attól függően, hogy melyik van később.  

 

 

 

ALÁÍRÁSOK 

 

A koordinátor részéről: [A Bizottság][Az Ügynökség]  részéről: 

 

[beosztás/utónév/családnév] [utónév/családnév] 

[elektronikus aláírás] [elektronikus aláírás] 

 

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

[elektronikus időbélyegző] [elektronikus időbélyegző] 
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közvetlen 

költségei] 
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2 Összköltség

Visszatérít
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Maximális EU-

hozzájárulás
3 

A támogatás 

maximális 

összege
4

A közvetett 

költségekre 

vonatkozó 
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Információk 

könyvvizsgálók 

részére:

Egyéb 

információ:

[C.1. Pénzügyi 

támogatás]

D.1. Utazás

[C.2. Pénzdíjak] D.2. Felszerelés

D.3. Egyéb áruk és 

szolgáltatások

[D.4. Nagy méretű 

kutatási 

infrastruktúra 

költségei]

Átalányfinanszíroz

ás
10

25%

1. [a kedvezményezett rövid 

neve]

[a kapcsolódó harmadik fél 

rövid neve]

[a finanszírozásra nem jogosult 

kapcsolódó harmadik fél rövid 

neve]

[a finanszírozást nem igénylő 

kapcsolódó harmadik fél rövid 

neve]

[a nemzetközi partner rövid 

neve]

Kedvezményezett összesen 

2. [a kedvezményezett rövid 

neve]

[a kapcsolódó harmadik fél 

rövid neve]

Kedvezményezett összesen

X. [a finanszírozásra nem 

jogosult kedvezményezett 

rövid neve]
14

X. [az EU-finanszírozást nem 

igénylő kedvezményezett rövid 

neve]
14

[a kapcsolódó harmadik fél 

rövid neve]
15

Kedvezményezett összesen

Konzorcium összesen                          

A. Közvetlen személyi költségek D. Más közvetlen költségek [F. … költségei]

MINTA A 2. MELLÉKLETHEZ – „HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSIMEGÁLLAPODÁS-MINTA TÖBB KEDVEZMÉNYEZETT ESETÉRE

A CSELEKVÉS BECSÜLT KÖLTSÉGVETÉSE

Becsült támogatható
1

 költségek (költségvetési kategóriánként) EU-hozzájárulás További információk

A helyszínen fel 

nem használt 

természetbeni 

hozzájárulások 

becsült 

költségei

A D.4. pont 

szerinti 

költségek 

elszámolása 

A finanszírozás-

ban nem 

részesülő 

kedvezménye-

zettek / 

finanszírozás-

ban nem 

részesülő 

kapcsolódó 

harmadik felek 

/ nemzetközi 

partnerek 

becsült 

költségei

A.2. Közvetlen szerződéssel 

foglalkoztatott természetes 

személyek

A.5. Munkabérben 

nem részesülő 

természetes személy 

kedvezményezettek

A.3. Kirendelt személyek

[A.6. A kutatási 

infrastruktúrához való 

hozzáférést biztosító 

személyzet]

Tényleges Egység
9

Egység
11

A.1. Alkalmazottak (vagy 

azonos feltételekkel 

foglalkoztatottak)   

A.4. Kkv-k 

munkabérben nem 

részesülő 

D.5. A belső 

elszámolású 

áruk és 

szolgáltatások 

költségei 

[F.1. … költségei]
5

[F.2. … költségei]
5

Költségforma
6 Tényleges Egység

7
Egység

8 Tényleges 
[Egység][Egyösszegű 

átalány] 
12

a Összesen b Óraszám
Összesen 

c
d [e] f Összesen g

h = 0,25 x 

(a+b+c+f+g+[i1]
13

+

[i2]
13

–n)

Tényleges 

8
 A részleteket lásd „A becsült költségvetésre vonatkozó további információk” című 2a. mellékletben (munkaórára vetített munkaerő-költség [órabér]).

m n Igen/Nem

1
 A támogathatósági feltételeket lásd a 6. cikkben.

2 
A támogatási megállapodás keretében nem támogathatók azok a közvetett költségek, amelyekre az adott jogalany az EU vagy az Euratom valamely finanszírozási programja keretében már kap vissza nem térítendő működési támogatást (lásd a 6.5. cikk b) pontját). Ezért az a kedvezményezett / kapcsolódó 

harmadik fél, amely a cselekvés időtartama alatt vissza nem térítendő működési támogatásban részesül, nem számolhat el közvetett költségeket azokban az években/jelentéstételi időszakokban, amelyekre a vissza nem térítendő működési támogatást kapja, kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy a vissza nem 

térítendő működési támogatás nem fedezi a cselekvés semmilyen költségét (lásd a 6.2. cikk E. pontját). 

Egységek 

száma

Összesen 

[i1]
Összesen [i2]

j = 

a+b+c+d+[e] +f+g+

h+[i1] +[i2]

k l

3
 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).

4
 A „támogatás maximális összege” a Bizottság/Ügynökség által odaítélt maximális támogatási összeg. Általában megegyezik a kért támogatás összegével, de lehet annál alacsonyabb is.  

5
 Típusától függően ez a sajátos költségkategória tartalmaz vagy nem tartalmaz közvetett költségeket. Az egységköltség-alapú költségmeghatározás alapján elszámolt sajátos költségek közül közvetett költségeket tartalmaznak: az épületek energiahatékonyságával összefüggő intézkedések költségei, a 

kutatási infrastruktúrához nyújtott transznacionális hozzáférés hozzáférési költségei és a klinikai kutatások költségei.

6
 A költségformák vonatkozásában lásd az 5. cikket.

7
 Egységköltség-alapú költségelszámolás. Egység: a cselekvés végrehajtásának szentelt munkaórák száma; egy egység költsége (órabér): a kedvezményezett szokásos költségszámítási gyakorlatának megfelelően kell számítani.

15
 Csak a finanszírozásban részesülő kapcsolódó harmadik felek esetében.

9
 Egység és egy egység költsége: a kedvezményezett szokásos költségszámítási gyakorlatának megfelelően kell számítani.

10
 Átalányfinanszírozási ráta: a támogatható közvetlen költségek 25%-a, amely nem tartalmazza az alvállalkozói szerződések közvetlen költségeit, a helyszínen fel nem használt természetbeni hozzájárulások költségeit, a pénzügyi támogatás közvetlen költségeit, valamint – ha tartalmaznak közvetett 

költségeket – az egységköltség-alapú költségmeghatározás alapján az F. költségvetési kategóriában elszámolt költségeket (lásd a 6.2. cikk E. pontját).

11
 A részleteket lásd „A becsült költségvetésre vonatkozó további információk” című 2a. mellékletben (egységek, egységköltségek).

12
 A részleteket lásd „A becsült költségvetésre vonatkozó további információk” című 2a. mellékletben (egységek, egységköltségek, egységek becsült száma stb.).  

13
 Az egységköltség-alapú költségmeghatározás alapján elszámolt sajátos költségek közül csak azok, amelyek nem tartalmaznak közvetett költségeket. 

14
 A finanszírozásban nem részesülő kedvezményezettek vonatkozásában lásd a 9. cikket. 
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2a. MELLÉKLET 

 

 

 

A BECSÜLT KÖLTSÉGVETÉSRE VONATKOZÓ TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  

 
 A kékkel szedett utasítások és lábjegyzetek nem fognak szerepelni a számítógépes rendszer által 

előállított szövegben (ezek csak belső utasítások).  
 A [szögletes zárójelben lévő] választható szövegelemek esetében: a releváns változatot a 

számítógépes rendszer választja ki. A nem kiválasztott választható szövegelemek automatikusan 
nem jelennek meg.  

 A [szürkére festett, szögletes zárójelek közé írt] mezők esetében (akkor is, ha az előzőek 
értelmében választható szövegelemben találhatók): a számítógépes rendszer írja be a megfelelő 
adatot. 

 

Egységköltség-alapú költségmeghatározás alapján elszámolt költség munkabérben nem 

részesülő kkv-tulajdonosok/természetes személy kedvezményezettek esetében 

1. Költségek munkabérben nem részesülő [kkv-tulajdonos][természetes személy 

kedvezményezett] esetében 

Egység: a cselekvés végrehajtásának szentelt munkaórák száma 

Egységre vetített összeg („órabér”): a következő képletnek megfelelően számolva59:  

{{ 4 880 EUR / 143 óra}  
megszorozva  
{a kedvezményezett letelepedésének helye szerinti országra alkalmazandó országspecifikus korrekciós 
együtthatóval} 

Országspecifikus korrekciós együttható (a felhívás időpontjában)  

Uniós tagállamok 

ország együttható ország együttható ország együttható ország együttható ország együttható 

AT 106,7% DK 135,0% HR 83,9% LV 77,7% SE 121,8% 

BE 100,0% EE 79,4% HU 77,4% MT 84,4% SI 86,1% 

BG 62,0% EL 88,7% IE 115,6% NL 107,9% SK 80,4% 

CY 82,6% ES 95,4% IT 104,4% PL 75,5% UK 139,83% 

CZ 81,78% FI 120,8% LT 72,5% PT 84,2%   

DE 97,0% FR 115,7% LU 100,0% RO 68,8%   
 

A „Horizont 2020” keretprogramhoz társult országok  

ország együttható ország együttható ország együttható ország együttható 

AL 65,3% FO 135,0% MD  62,01%  RS  67,3%  

AM 75,4% GE 75,3% ME 64,8% TN 67,5% 

BA 69,0% IL 106,1% MK  60,0%  TR 82,1% 

CH 121,2% IS 115,3% NO  130,6%  UA 70,8% 

 

Egyéb országok 

                                                 
59  Az egységre vetített új összegek és az új országegyütthatók csak a 2018–2020-as munkaprogram szerinti 

felhívásokra lesznek alkalmazandók. 
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ország együttható ország együttható ország együttható ország együttható ország együttható 

AE 91,5% CR 82,1% JP 105,5% NC 117,2% TD 117,8% 

AO 128,1% CU 78,6% KE 81,5% NE 84,8% TG 84,4% 

AR 65,6% CV 71,7% KG 80,3% NG 92,6% TH 71,6% 

AU 104,4% DJ 86,5% KH 74,5% NI 56,5% TJ 62,2% 

AZ 88,3% DO 62,9% KM 69,1% NP 77,0% TL 89,4% 

BB 112,5% DZ 74,0% KR 97,6% NZ 99,4% TM 63,4% 

BD 61,1% EC 75,5% KZ 81,9% PA 63,2% TO 85,0% 

BF 96,6% EG 57,9% LA 89,2% PE 80,2% TT 81,0% 

BI 74,2% ER 98,9% LB 86,3% PG 101,5% TW 82,7% 

BJ 97,0% ET 85,1% LI 121,2% PH 73,4% TZ 65,4% 

BM 151,5% FJ 68,1% LK 69,9% PK 51,9% UG 70,5% 

BO 67,5% GA 107,8% LR 111,1% PS 110,8% US 99,1% 

BR 97,9% GH 64,1% LS 48,3% PY 69,0% UY 84,3% 

BW 51,7% GM 69,0% LY 57,6% RU 105,4% UZ 66,5% 

BY 59,5% GN 73,7% MA 75,4% RW 82,5% VE 90,2% 

BZ 77,0% GT 82,6% MG 86,0% SA 80,8% VN 53,3% 

CA 87,8% GW 96,6% ML 94,4% SB 107,4% VU 108,0% 

CD 137,4% GY 62,2% MM 65,5% SD 99,7% WS 83,0% 

CF 108,6% HK 100,4% MR 62,5% SG 113,0% XK 65,5% 

CG 120,6% HN 73,4% MU 74,4% SL 106,8% YE 81,1% 

CI 98,3% HT 94,6% MW 68,0% SN 94,7% ZA 50,8% 

CL 58,9% ID 69,8% MX 67,1% SR 56,0% ZM 77,4% 

CM 96,0% IN 63,4% MY 68,8% SV 69,6% ZW 91,8% 

CN 91,7% JM 92,0% MZ 71,5% SY 77,2%   

CO 77,9% JO 86,5% NA 61,4% SZ 53,5%   

 
 [kiegészítő VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – olyan kedvezményezettek/kapcsolódó harmadik felek 

esetében, amelyek (a pályázatban/módosítás útján) egységköltség-alapú költségmeghatározást 

választottak: A következő kedvezményezettek/kapcsolódó harmadik felek esetében az egységre vetített 

összeg (órabér) a következőkben kerül meghatározásra: 

- [rövid név] kedvezményezett/kapcsolódó harmadik fél: [összeg] EUR 
- [rövid név] kedvezményezett/kapcsolódó harmadik fél: [összeg] EUR 
[szükség esetén ugyanez a többi kedvezményezettre/kapcsolódó harmadik félre vonatkozóan] ] 

 

Az egységek becsült száma: lásd a 2. mellékletet 

 

Az energiahatékonysággal összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó, egységköltség-alapú 

költségmeghatározás alapján elszámolt költségek 

[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha az adott támogatás esetében vannak ilyen jellegű, 

egységköltség-alapú költségmeghatározás alapján elszámolt sajátos költségek: 2. Épületek 

energiahatékonyságával összefüggő intézkedések költségei 

Egység:  a támogatható „kondicionált” (vagyis épített vagy felújított) födém-alapterület négyzetmétere  

Egységre vetített összeg*:  lásd a csatolt költségtáblázatot (valamennyi kedvezményezettre/kapcsolódó harmadik 
félre és „BEST” táblázatra vonatkozóan) 

* Kiszámítása a következőképpen történik: 
{0,1 EUR x négyzetméterenként és évente megtakarított teljes becsült kWh-mennyiség x 10} 

Az egységek becsült száma: lásd a csatolt költségtáblázatot (valamennyi kedvezményezettre/kapcsolódó 

harmadik félre és „BEST” táblázatra vonatkozóan) 
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Költségtáblázat (egységköltség-alapú költségmeghatározás alapján elszámolt költségek 

energiahatékonysággal összefüggő intézkedések esetében)60 

A kedvezményezett/kapcsolódó 
harmadik fél rövid neve  

BEST 
száma  

Egységre vetített 
költség összege  

Az egységek 
becsült száma 

Összköltség 
(egységre vetített 

költség x az egységek 

becsült száma) 

     

     

     

] 

 

A kutatási infrastruktúrával összefüggő, egységköltség-alapú költségmeghatározás 

alapján elszámolt költségek 

[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha az adott támogatás esetében vannak ilyen jellegű, 

egységköltség-alapú költségmeghatározás alapján elszámolt sajátos költségek: 3. A kutatási 

infrastruktúrához nyújtott transznacionális hozzáféréshez kapcsolódó hozzáférési 

költségek 

Egység61: lásd a csatolt költségtáblázatot (valamennyi hozzáférést nyújtó félre és installációra vonatkozóan)  

Egységre vetített összeg*:  lásd a csatolt költségtáblázatot (valamennyi hozzáférést nyújtó félre és installációra 
vonatkozóan) 

* Kiszámítása a következőképpen történik: 

az installációhoz való hozzáférés átlagos éves összköltsége (az elmúlt két évben62) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __  

az installációhoz való hozzáférés átlagos éves összmennyisége (az elmúlt két évben63) 

Az egységek becsült száma: lásd a csatolt költségtáblázatot (valamennyi hozzáférést nyújtó félre és installációra 

vonatkozóan) 

Költségtáblázat (egységköltség-alapú költségmeghatározás alapján elszámolt költségek kutatási 

infrastruktúrához való hozzáférés esetében)64 

A hozzáférést 

nyújtó fél 
rövid neve 

Az infra-

struktúra 

rövid 

megneve
zése  

Installáció Hozzáfé

rés 
egysége 

Egységre 

vetített 
összeg 

Az egységek 
becsült száma 

Összköltség 
(egységre 

vetített költség x 
az egységek 

becsült száma) 
Szám  Rövid név 

                                                 
60  Az adatok forrása a pályázat és az 1. melléklet részét képező épületenergetikai táblázat (building energy 

specification table, BEST).  
61  A hozzáférés egységét (például nyalábidő órákban, hozzáférési hetek száma, mintaelemzés) a hozzáférést 

nyújtó fél határozza meg a pályázatban. 
62  Kellően indokolt kivételes esetekben a Bizottság/az Ügynökség jóváhagyhat más referencia-időszakot. 
63  Kellően indokolt kivételes esetekben a Bizottság/az Ügynökség jóváhagyhat más referencia-időszakot. 
64  Az adatok forrása a pályázat és az 1. melléklet részét képező, a becsült költségeket és a nyújtandó hozzáférés 

mennyiségét ismertető táblázat.  
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] 

 

A klinikai kutatásokkal összefüggő, egységköltség-alapú költségmeghatározás alapján 

elszámolt költségek  

[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha az adott támogatás esetében vannak ilyen jellegű, 

egységköltség-alapú költségmeghatározás alapján elszámolt sajátos költségek: 4. Klinikai 

kutatások költségei 

Egység: a klinikai kutatásban részt vevő betegek/alanyok száma  

Egységre vetített összeg*: lásd a csatolt költségtáblázatot (minden egyes sorozatra [adott esetben], klinikai 
kutatásra és kedvezményezettre/kapcsolódó harmadik félre vonatkozóan) 

Az egységek becsült száma: lásd a csatolt költségtáblázatot (valamennyi klinikai kutatásra és 
kedvezményezettre/kapcsolódó harmadik félre vonatkozóan) 

* Az összeg kiszámítása valamennyi feladat költségösszetevőire vonatkozóan a következőképpen történik: 

Személyi költségek esetében:  

Az orvosok személyi költségei esetében: „orvosok átlagos óránkénti költsége”, azaz: 

{az orvosok igazolt vagy auditálható teljes személyi költsége az N–1-edik évben  
_________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________  

{1720 * az orvosokhoz tartozó teljes munkaidős egyenértékek száma az N–1-edik évben}  
megszorozva 
az orvosok által a feladat kapcsán elvégzendő munka becsült óraszámával (résztvevőnként)} 

Az egyéb egészségügyi személyzet személyi költségei esetében: „egyéb egészségügyi személyzet átlagos 

óránkénti költsége”, azaz: 

{az egyéb egészségügyi személyzet igazolt vagy auditálható teljes személyi költsége az N–1-edik 

évben  
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________ 

{1720 * az egyéb egészségügyi személyzethez tartozó teljes munkaidős egyenértékek száma az N–
1-edik évben}  

megszorozva 

az egyéb egészségügyi személyzet által a feladat kapcsán elvégzendő munka becsült óraszámával 
(résztvevőnként)} 

A technikai személyzet személyi költségei esetében: „technikai személyzet átlagos óránkénti költsége”, 
azaz: 

{a technikai személyzet igazolt vagy auditálható teljes személyi költsége az N–1-edik évben  
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________ 

{1720 * a technikai személyzethez tartozó teljes munkaidős egyenértékek száma az N–1-edik 
évben}  

megszorozva 
a technikai személyzet által a feladat kapcsán elvégzendő munka becsült óraszámával 

(résztvevőnként)} 

A „teljes személyi költség” a tényleges munkabéreket + tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásokat 
+ a javadalmazás részét képező tényleges adókat és egyéb költségeket jelenti, amennyiben azok 
nemzeti jogon vagy a munkaszerződésen/azzal egyenértékű kinevezési okmányon alapulnak.  

A fogyóeszközök esetében:  

Valamennyi költségtétel esetében: „a fogyóeszköz átlagos ára”, azaz: 
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{{a fogyóeszköz igazolt vagy auditálható teljes beszerzési költsége az N–1-edik évben  
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________ 

a beszerzett eszközök teljes száma az N–1-edik évben} 

megszorozva  
a feladat végrehajtásához felhasználandó eszközök becsült számával (résztvevőnként)} 

a „fogyóeszköz teljes beszerzési költsége” az N–1-edik évben leszállított fogyóeszközökre 
vonatkozóan a kedvezményezett által kötött beszerzési szerződések teljes értékét jelenti 

(beleértve a kapcsolódó vámokat és illetékeket, adókat és járulékokat, például a nem levonható 
hozzáadottérték-adót is), feltéve, hogy a szerződéseket a legjobb ár-érték arány elve alapján, az 

összeférhetetlenséget kizárva ítélték oda  

Az orvosi berendezések esetében:  

Valamennyi költségtétel esetében: „az értékcsökkenés és a közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások átlagos 
költsége használati egységenként”, azaz: 

{{igazolt vagy auditálható teljes értékcsökkenési költség az N–1-edik évben + igazolt vagy 
auditálható teljes szolgáltatásbeszerzési költség az N–1-edik évben az érintett 

berendezéskategória esetében}  
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________ 

teljes kapacitás az N–1-edik évben 

megszorozva  
a berendezés adott feladat érdekében történő használata egységeinek becsült számával 

(résztvevőnként)} 

a „teljes értékcsökkenési költség” a kedvezményezett könyvelésében az N–1-edik évre az adott 
berendezéskategóriára vonatkozóan szereplő értékcsökkenési leírás teljes összegének (feltéve, 
hogy a berendezés beszerzése a legjobb ár-érték arány elve alapján, az összeférhetetlenséget 
kizárva történt), valamint az adott berendezéskategóriára vonatkozó bérleti vagy haszonbérleti 

szerződések teljes N–1-edik évi költségének (beleértve a kapcsolódó vámokat és illetékeket, 
adókat és járulékokat, például a nem levonható hozzáadottérték-adót is) az összege, feltéve, 
hogy nem haladja meg a hasonló berendezésekhez kapcsolódó értékcsökkenési költséget, és 
nem tartalmaz finanszírozási díjakat 

A szolgáltatások esetében: 

Valamennyi költségtétel esetében: „a szolgáltatás átlagos költsége kutatási résztvevőnként”, azaz: 

{a szolgáltatás igazolt vagy auditálható teljes beszerzési költsége az N–1-edik évben  
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________ 

az abban a klinikai kutatásban részt vevő betegek vagy alanyok teljes száma, amelynek céljára a 
szolgáltatást nyújtották az N–1-edik évben} 

a „teljes szolgáltatásbeszerzési költség” a kedvezményezett által kötött, az N–1-edik évben klinikai 

kutatások lefolytatásához nyújtott sajátos szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseknek a teljes 
értékét jelenti (beleértve a kapcsolódó vámokat és illetékeket, adókat és járulékokat, például a 
nem levonható hozzáadottérték-adót is), feltéve, hogy a szerződéseket a legjobb ár-érték arány 
elve alapján, az összeférhetetlenséget kizárva ítélték oda  

A közvetett költségek esetében: 

{{{„személyi költségek” költségösszetevő + „fogyóeszközök” költségösszetevő + „orvosi berendezések” 

költségösszetevő} 

mínusz 

{a harmadik felek által természetben rendelkezésre bocsátott és nem a kedvezményezetthez tartozó 

helyszíneken felhasznált erőforrások költségei + a harmadik feleknek nyújtott pénzügyi támogatás 

költségei (adott esetben)}} 

megszorozva 

25%-kal} 

A felhasználandó erőforrásokat a kutatási terv alapján kell megbecsülni, és azoknak valamennyi érintett 

kedvezményezett/kapcsolódó harmadik fél/bevont harmadik fél esetében azonosaknak kell lenniük. 

A N–1-edik év az utolsó pénzügyi év, amely a támogatási kérelem benyújtásakor le volt zárva. 
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Költségtáblázat: a klinikai kutatásokkal összefüggő, egységköltség-alapú költségmeghatározás alapján 

elszámolt költségek65 

Feladat, Közvetlen 
költségek kategóriái 

Betegenkénti 

források 

Költségek, 

N-1-edik év 

1. kedvez-

ményezett 

[rövid név] 

Költségek, 

N-1-edik 

év 

1a. 

kapcsolódó 

harmadik 

fél 

[rövid név] 

Költségek, 

N-1-edik év 

2. kedvez-

ményezett 

[rövid név] 

Költségek, 

N-1-edik év 

2a. 

kapcsolódó 

harmadik 

fél 

[rövid név] 

Költségek

, N-1-edik 

év 

Termé-

szetbeni 

hozzá-

járulást 

nyújtó 1. 

harmadik 

fél 

[rövid 

név] 

1. sorozat 

1. feladat 
Vérminta 

a) Személyi 
költségek:  

– Orvosok 

 

n/a 

     

– Egyéb 

egészségügyi 
személyzet 

Vérvétel (nővér), 
10 perc 

8,33 EUR 11,59 EUR 10,30 EUR 11,00 EUR 9,49 EUR 

– Technikai 
személyzet 

Mintafeldolgozás 

(labortechnikus), 
15 perc  

9,51 EUR 15,68 EUR 14,60 EUR 15,23 EUR 10,78 
EUR 

b) Fogyóeszközök 
költségei: 

 

Fecskendő XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR 

 Kanül XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR 

 A vér tárolására 
szolgáló eszköz 

XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR 

c) Orvosi 

berendezések 
költségei 

 

–80 Celsius-fokos 

fagyasztó 
használata, 60 nap 

XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR 

 Centrifuga 

használata, 15 

perc 

XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR 

d) Szolgáltatások 
költségei 

 

XXX takarítása XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR 

e) Közvetett költségek (25%-os átalány) 

 

XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR 

2. feladat       

…       

                                                 
65  A pályázatban és az 1. mellékletben szereplő táblázattal megegyező táblázat.  
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Egységre vetített összeg (egységköltség-

alapú költségmeghatározás alapján 

elszámolt költség, 1. sorozat) 

XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR 

2. sorozat 

1. feladat 
XXX 

a) Személyi 

költségek:  

– Orvosok 

 

XXX 

 

XX EUR 

 

XX EUR 

 

XX EUR 

 

XX EUR 

 

XX EUR 

– Egyéb 
egészségügyi 
személyzet 

XXX XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR 

– Technikai 
személyzet 

XXX  XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR 

b) Fogyóeszközök 

költségei: 

 

XXX XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR 

 XXX XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR 

 XXX XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR 

c) Orvosi 

berendezések 

költségei 

 

XXX XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR 

 XXX XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR 

d) Szolgáltatások 

költségei 

 

XXX XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR 

e) Közvetett költségek (25%-os átalány) 

 

XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR 

2. feladat       

…       

Egységre vetített összeg (egységköltség-

alapú költségmeghatározás alapján 
elszámolt költség, 2. sorozat) 

XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR 

…       

Egységre vetített összeg (egységköltség-

alapú költségmeghatározás alapján 

elszámolt költség, teljes kutatás) 

XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR 

 

]  
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3. MELLÉKLET 

 

CSATLAKOZÁSI FORMANYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTEK SZÁMÁRA 

 

 

[A kedvezményezett/ új kedvezményezett/ új koordinátor teljes hivatalos neve (rövid 
név)], székhelye: [teljes hivatalos cím] [VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – uniós 

adószámmal rendelkező kedvezményezettek esetében:, uniós adószáma: [szám]] 

(„kedvezményezett” vagy „koordinátor”), képviselője e csatlakozási formanyomtatvány 

aláírása céljából: [utónév és családnév, beosztás],  

 

vállalja, 

 
hogy [a kedvezményezett száma]. számú [kedvezményezettjévé][koordinátorává] válik  

 

a(z) [a megállapodás száma] számú támogatási megállapodásnak („a megállapodás”), 

amely  

 

[a koordinátor teljes hivatalos neve] és [az Európai Unió („EU”), képviselője: az Európai 

Bizottság („Bizottság”)][az Európai Atomenergia-közösség („Euratom”), képviselője: az 

Európai Bizottság („Bizottság”)][az Európai Bizottság („Bizottság”) által rá átruházott 

hatáskörben eljáró [Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA)][Az Európai Kutatási Tanács 

Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA)][Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség 
(INEA)][Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME)] („Ügynökség”)] között jött létre   

a(z) [a cselekvés címe (rövidítése)] című cselekvés céljára[.][,]   

 
[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – kedvezményezettek / új kedvezményezettek esetében: 

és megbízza 

 
a koordinátort azzal, hogy a nevében írja alá és nyújtsa be a megállapodás módosításait, az 

55. cikknek megfelelően.] 

 

E csatlakozási formanyomtatvány aláírásával a kedvezményezett elfogadja a támogatást, és 
vállalja, hogy [VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – új koordinátorok esetében: betölti a 

koordinátor szerepét és eleget tesz a szereppel járó kötelezettségeknek, valamint hogy]  a 

megállapodásnak megfelelően, az abban megállapított valamennyi kötelezettség teljesítésével 
és valamennyi feltétel betartásával [VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – új 

kedvezményezettek esetében:, [a Bizottságnak][az Ügynökségnek] a módosítási indítvánnyal 

való egyetértése esetén [dátum][a csatlakozási formanyomtatvány aláírásának időpontja][a 
módosítás hatálybalépésének időpontja]-tól/-től („a csatlakozás időpontja”) [kiegészítő 

VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM a kedvezményezett személyében részleges átvétel miatt 

bekövetkező változás esetére:, a(z) [a korábbi kedvezményezett rövid neve] részére 

megalapozatlanul kifizetett összegekért (azaz a visszafizettetések kapcsán) viselt egyetemleges 
felelősség mellett]] végrehajtja a cselekvést.  

 

ALÁÍRÁS 
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A kedvezményezett / új kedvezményezett / új koordinátor részéről:                            

[beosztás/utónév/családnév]  

[elektronikus aláírás] 

 

Készült [angol] nyelven, a következő időpontban: [elektronikus időbélyegző]  
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3a. MELLÉKLET 

 

 

 

NYILATKOZAT A KAPCSOLÓDÓ HARMADIK FELEK 

EGYETEMLEGES FELELŐSSÉGÉRŐL 
 

 
(a kapcsolódó harmadik fél tölti ki, és a kedvezményezett nyújtja be, ha alkalmazni kell a 14. cikket, és ha [a 

Bizottság][az Ügynökség] a kapcsolódó harmadik fél felelősségvállalását kérte) 

 

 

[a kedvezményezettel kapcsolt jogalanyi viszonyban álló vagy hozzá kapcsolódó 

jogalany teljes hivatalos neve (rövid név)], székhelye: [teljes hivatalos cím] 
[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – uniós adószámmal rendelkező kapcsolódó harmadik 

felek esetében:, uniós adószám: [szám]] („kapcsolódó harmadik fél”), képviselője 

(képviselői) az egyetemleges felelősségre vonatkozó jelen nyilatkozat aláírása céljából a 

törvényes képviselője (képviselői): [a kapcsolódó harmadik fél törvényes képviselőjének 

(képviselőinek) utóneve, családneve és beosztása], 

 

amely a következő kedvezményezetthez kapcsolódik: [szám], [a kedvezményezett teljes 
hivatalos neve (rövid név)], székhelye: [teljes hivatalos cím] [VÁLASZTHATÓ 

SZÖVEGELEM – uniós adószámmal rendelkező kedvezményezettek esetében:, uniós 

adószám: [szám]]  („kedvezményezett”), 

 

egyetemleges felelősséget vállal a kedvezményezettel  

 

a kedvezményezettnek a(z) [a megállapodás száma] számú támogatási megállapodás 

[(rövidítés)] alapján [a Bizottság][az Ügynökség]  felé fennálló tartozására, legfeljebb a 

becsült költségvetésben (lásd a 2. mellékletet) a kapcsolódó harmadik félre vonatkozóan 

megjelölt maximális EU-hozzájárulás mértékéig. 

 

A kapcsolódó harmadik fél visszavonhatatlanul és feltétel nélkül vállalja, hogy első 

felszólításra, haladéktalanul megfizeti [a Bizottság][az Ügynökség]  részére a tőle e 

nyilatkozat alapján követelt összegeket. 

 

 

A kapcsolódó harmadik fél részéről:                                                         

[utónév/családnév/beosztás] 

aláírás 

    

Készült angol nyelven, [helyszín]-ban/-ben, [dátum]-án/-én. 
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i nyomtatási 

formátum: A4 fekvő

Bevételek
További 

információk  

B. Az 

alvállalkozói 

szerződések 

közvetlen 

költségei

[C. A 

pénzügyi 

támogatás 

közvetlen 

költségei] 

E. Közvetett 

költségek
2 Összköltség Bevételek

Vissza-

térítési ráta 

(%)

Maximális EU-

hozzájárulás
3 

Igényelt EU-

hozzájárulás

A közvetett 

költségekre 

vonatkozó 

információk:

[C.1. Pénzügyi 

támogatás]

D.1. Utazás

[C.2. Pénzdíjak] D.2. Felszerelés

Átalány-

finanszírozás
5

25%

[a kedvezményezett / 

kapcsolódó harmadik fél 

rövid neve]

MINTA A 4. MELLÉKLETHEZ – „HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSIMEGÁLLAPODÁS-MINTA TÖBB KEDVEZMÉNYEZETT ESETÉRE

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

Támogatható
1

 költségek (költségvetési kategóriánként) EU-hozzájárulás

A. Közvetlen személyi költségek D. Más közvetlen költségek [F. … költségei]

Tényleges 

A cselekvés 

bevételei, 

amelyekről az 

5.3.3. cikknek 

megfelelően az 

utolsó 

jelentéstételi  

időszak kapcsán 

kell beszámolni

A helyszínen fel 

nem használt 

természetbeni 

hozzájárulások 

költségeiA.2. Közvetlen szerződéssel 

foglalkoztatott természetes 

személyek

A.5. Munkabérben 

nem részesülő 

természetes személy 

kedvezményezettek
A.3. Kirendelt személyek D.3. Egyéb áruk 

és 

szolgáltatások

[A.6. A kutatási 

infrastruktúrához való 

hozzáférést biztosító 

személyzet]

A.1. Alkalmazottak (vagy 

azonos feltételekkel 

foglalkoztatottak)  

A.4. Kkv-k 

munkabérben nem 

részesülő 

tulajdonosai

[D.4. Nagy 

méretű kutatási 

infrastruktúra 

költségei]

D.5. A belső 

elszámolású 

áruk és 

szolgáltatások 

költségei

[F.1. … költségei] [F.2. … költségei]

Költségforma
4 Tényleges Egység Egység Tényleges Tényleges Tényleges Egység Egység 

[Egység][Egy-

összegű átalány] 

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

Összese

n [j1]
Összesen [j2]

k = 

a+b+c+d+[e] +f +

[g] +h+ i + 

[j1] +[j2]

l m n[e] f [g] Összesen h

i=0,25 x (a+b+ 

c+f+[g] + h+ 

[j1]
6

+[j2]
6

–p)

Egységek 

száma
a Összesen b Óraszám o p

A kedvezményezett / kapcsolódó harmadik fél megerősíti, hogy:

– a fenti információk teljesek, megbízhatóak és valósak,

Összesen 

c
d

4
 A költségformák vonatkozásában lásd az 5. cikket.

5
 Átalányfinanszírozási ráta: a támogatható közvetlen költségek 25%-a, amely nem tartalmazza az alvállalkozói szerződések közvetlen költségeit, a helyszínen fel nem használt természetbeni hozzájárulások költségeit, a pénzügyi támogatás közvetlen költségeit, valamint – ha tartalmaznak 

közvetett költségeket – az egységköltség-alapú költségmeghatározás alapján az F. költségvetési kategóriában elszámolt költségeket (lásd a 6.2. cikk E. pontját).

6
 Az egységköltség-alapú költségmeghatározás alapján elszámolt sajátos költségek közül csak azok, amelyek nem tartalmaznak közvetett költségeket.

– 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,

– az utolsó jelentéstételi időszakra vonatkozóan: valamennyi bevétel (lásd az 5.3.3. cikket) elszámolásra került.

i Tüntessen fel minden támogatható költséget akkor is, ha azok meghaladják a becsült költségvetésben (lásd a 2. mellékletet) található összegeket. A későbbiekben csak az egyedi pénzügyi kimutatásaiban feltüntetett összegek vehetők figyelembe más,  nem támogathatónak ítélt költségek 

helyett.

1
 A támogathatósági feltételeket lásd a 6. cikkben.

2
 Az elszámolt közvetett költségek nem tartalmazhatnak olyan összegeket, amelyekre az EU vagy az Euratom valamely finanszírozási programja keretében vissza nem térítendő működési támogatást kapott (lásd a 6.2. cikk E. pontját). Ha e jelentéstételi időszakban vissza nem térítendő működési 

támogatásban részesült, nem számolhat el közvetett költségeket, kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy a vissza nem térítendő működési támogatás nem fedezi a cselekvés semmilyen költségét.

3
 Ez az EU-hozzájárulás elméleti  összege, amelyet a rendszer (a visszatérítési ráta és az összes elszámolt költség összeszorzásával) automatikusan számít ki. Előfordulhat, hogy az Ön által (az „Igényelt EU-hozzájárulás” oszlopban) elszámolt összeg ennél kisebb.
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5. MELLÉKLET 

 

 

 

MINTA A PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS 

ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

 

 

 
 A [kurzívan szedett, szögletes zárójelek közé írt] választható szövegelemek esetében: válassza ki az 

alkalmazandó szövegelemet. A nem kiválasztott szövegelemeket törölni kell. 

 A [szürkére festett, szögletes zárójelek közé írt] mezők esetében: adja meg a megfelelő adatokat 

 
 
 
 
 
TARTALOMJEGYZÉK 

 
FELADATMEGHATÁROZÁS A „HORIZONT 2020” KUTATÁSI KERETPROGRAMBÓL 

FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN ELSZÁMOLT KÖLTSÉGEKRŐL 
SZÓLÓ FÜGGETLEN TÉNYMEGÁLLAPÍTÓ JELENTÉS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 
 
FÜGGETLEN TÉNYMEGÁLLAPÍTÓ JELENTÉS A „HORIZONT 2020” KUTATÁSI 
KERETPROGRAMBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN ELSZÁMOLT 
KÖLTSÉGEKRŐL 

 



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

Horizont 2020 – Támogatásimegállapodás-minták – Általános minta – Több kedvezményezett – 5. verzió – 
2017. október 18. 

2 

Feladatmeghatározás a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramból finanszírozott 

támogatási megállapodás alapján elszámolt költségekről szóló független ténymegállapító jelentés 

elkészítéséhez 

 

Ez a dokumentum megállapítja azokat a feladatmeghatározásokat, amelyek alapján a(z) 

 

[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: [a kedvezményezett neve] („kedvezményezett”)] [2. 

VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: [a kapcsolódó harmadik fél neve] („kapcsolódó harmadik fél”), 

a(z) [a kedvezményezett neve] kedvezményezetthez („kedvezményezett”) kapcsolódó harmadik fél]  

 

megbízza  

[a könyvvizsgáló hivatalos neve]-t („könyvvizsgáló”), 

 

hogy készítsen független ténymegállapító jelentést („jelentés”) a [kedvezményezett] [kapcsolódó 

harmadik fél] által a(z) [támogatási megállapodás száma, cselekvés címe, rövidítés és időtartam] 

„Horizont 2020” támogatási megállapodás („megállapodás”) céljára készített pénzügyi 

kimutatás(ok)ról1, valamint  

 

hogy a Bizottság által megállapított kötelező jelentéstételi sablon alapján kiállítsa a megállapodás 

20.4. cikkében említett, pénzügyi kimutatásokra vonatkozó igazolást („igazolás”).  

 

A megállapodást a kedvezményezett és a(z) [1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: az Európai Unió, 

képviselője: az Európai Bizottság („Bizottság”)][2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: az Európai 

Atomenergia-közösség („Euratom”), képviselője: az Európai Bizottság („Bizottság”)][3. 

VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: az Európai Bizottság („Bizottság”) által rá átruházott hatáskörben 

eljáró [Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA)] [Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége 

(ERCEA)] [Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA)] [Kkv-ügyi Végrehajtó 

Ügynökség (EASME)] („Ügynökség”)] kötötte meg a „Horizont 2020” kutatási és innovációs 

keretprogram („Horizont 2020”) keretében.  

 

[A Bizottság] [Az Ügynökség]  csak a kedvezményezettel kötött megállapodás aláíró feleként kerül 

megemlítésre. Az [EU][Euratom][Ügynökség] nem részes fele ennek a megbízásnak.  

 

1.1. A megbízás tárgya 

 

A koordinátor az utolsó jelentéstételi időszak végétől számított 60 napon belül köteles benyújtani [a 

Bizottságnak] [az Ügynökségnek]  a zárójelentést, amelynek – többek között – tartalmaznia kell 

minden olyan kedvezményezettre és kapcsolódó harmadik félre vonatkozó igazolást, amely az általa 

tényleges költségként és saját szokásos költségszámítási gyakorlatának megfelelően, az egységköltség-

alapú költségmeghatározás alapján elszámolt költségként legalább 325 000 EUR összegű teljes 

pénzügyi hozzájárulást igényelt (lásd a megállapodás 20.4. cikkét). Az igazolásnak a fenti 

kedvezményezett vagy kapcsolódó harmadik fél valamennyi jelentéstételi időszakára ki kell terjednie. 

 

A kedvezményezett a rá, illetve a hozzá kapcsolódó harmadik félre vagy felekre vonatkozó igazolást 

köteles benyújtani a koordinátornak, ha az igazolást a megállapodás 20.4. cikkének megfelelően bele 

kell foglalni a zárójelentésbe.   

 

Az igazolás két külön dokumentumból áll: 

 

                                                 
1  Ezek segítségével történik a megállapodás keretében felmerülő költségek elszámolása (lásd a támogatási 

megállapodás 4. mellékletében szereplő „Minta a pénzügyi kimutatások elkészítéséhez” sablont). 
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- a feladatmeghatározásból, amelyet a [kedvezményezettnek] [kapcsolódó harmadik félnek]  és a 

könyvvizsgálónak alá kell írnia, 

- a könyvvizsgáló független ténymegállapító jelentéséből („jelentés”), amelyet a könyvvizsgáló 

cégjelzéssel ellátott papírján, keltezéssel ellátva, a könyvvizsgáló (vagy az illetékes hivatalos 

személy) bélyegzőjével és aláírásával kell kiállítani; a jelentésnek tartalmaznia kell a 

könyvvizsgáló által elvégzendő, megegyezés szerinti eljárásokat és a könyvvizsgáló által 

megerősítendő standard ténymegállapításokat („megállapítások”). 

 

Ha az igazolást a megállapodás 20.4. cikkének megfelelően bele kell foglalni a zárójelentésbe, a 

megállapodáshoz kapcsolódó egyenlegkifizetési kérelem nem nyújtható be az igazolás nélkül. Az 

igazolásban szereplő költségek visszatérítése mindazonáltal nem zárja ki, hogy a Bizottság [, az 

Ügynökség], az Európai Csalás Elleni Hivatal és az Európai Számvevőszék a megállapodás 22. 

cikkének megfelelően ellenőrzéseket, felülvizsgálatokat, auditokat és vizsgálatokat végezzen. 

 

1.2. Felelősségi körök 

 

A [kedvezményezett] [kapcsolódó harmadik fél]: 

 a megállapodásból eredő kötelezettségekkel összhangban köteles elkészíteni a megállapodás 

keretében finanszírozott cselekvésekre vonatkozó pénzügyi kimutatás(oka)t. A pénzügyi 

kimutatás(oka)t a [kedvezményezett] [kapcsolódó harmadik fél]  számviteli és könyvviteli 

rendszerével és a kimutatás(ok) alapjául szolgáló bizonylatokkal és nyilvántartásokkal 

összhangban kell elkészíteni, 

 a pénzügyi kimutatás(oka)t köteles megküldeni a könyvvizsgálónak, 

 felelősséget visel a pénzügyi kimutatás(ok) pontosságáért, 

 felelősséget visel a szolgáltatott azon adatok teljességéért és pontosságáért, amelyek a 

könyvvizsgáló számára lehetővé teszik az eljárások elvégzését. A [kedvezményezett] 

[kapcsolódó harmadik fél] köteles a kimutatásokat igazoló írásos teljességi nyilatkozatot tenni 

a könyvvizsgálónak. Az írásos teljességi nyilatkozatban meg kell adni a kimutatások 

tárgyidőszakát, és a nyilatkozatot keltezéssel kell ellátni, 

 tudomásul veszi, hogy a könyvvizsgáló csak akkor tudja elvégezni az eljárásokat, ha teljes 

körű hozzáférését kap a [kedvezményezett] [kapcsolódó harmadik fél]  személyzetéhez és 

számviteli adataihoz, valamint minden egyéb releváns nyilvántartásához és dokumentumához. 

 

A könyvvizsgáló:  

 [1. választható szövegelem – általában: képesítéssel rendelkezik arra, hogy az éves és 

összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 

83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon 

kívül helyezéséről szóló, 2006. május 17-i 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvvel vagy a hasonló nemzeti jogszabályokkal összhangban elvégezze a számviteli 

dokumentumok jog szerinti könyvvizsgálatát]. 

 [2. választható szövegelem – ha a kedvezményezett vagy kapcsolódó harmadik fél számára 

független hivatalos személyt jelölnek ki: kellő hozzáértéssel rendelkező független hivatalos 

személy, akinek jogképességét az illetékes nemzeti hatóságok megállapították a 

kedvezményezett ellenőrzése tekintetében]. 

 [3. választható szövegelem – ha a kedvezményezett vagy kapcsolódó harmadik fél nemzetközi 

szervezet: [belső] [külső] könyvvizsgáló a nemzetközi szervezet belső pénzügyi 

szabályzataival és eljárásaival összhangban]. 

 

A könyvvizsgáló: 

 független a kedvezményezettől [és a kapcsolódó harmadik féltől] , és nem vehetett részt a 

[kedvezményezett] [kapcsolódó harmadik fél]  pénzügyi kimutatásának (kimutatásainak) 

elkészítésében, 
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 munkáját köteles oly módon megtervezni, hogy az eljárások elvégezhetők és a megállapítások 

értékelhetők legyenek, 

 köteles betartani a megállapított eljárásokat és a kötelező jelentéstételi formátumot, 

 a megbízást a feladatmeghatározásnak megfelelően köteles elvégezni, 

 köteles dokumentálni a jelentés alátámasztása szempontjából fontos kérdéseket, 

 jelentését köteles az összegyűjtött bizonyítékokra alapozni, 

 a jelentést köteles benyújtani a [kedvezményezettnek] [kapcsolódó harmadik félnek] . 

A könyvvizsgáló által elvégzendő eljárások körét a Bizottság határozza meg. A könyvvizsgáló nem 

felel ezen eljárások alkalmasságáért vagy relevanciájáért. Mivel e megbízás nem igazoló megbízás, a 

könyvvizsgáló nem ad ki könyvvizsgálói véleményt vagy megbízhatósági nyilatkozatot.  

 

1.3. Alkalmazandó standardok 

 

A könyvvizsgáló köteles betartani a feladatmeghatározásban foglaltakat és a következőket2: 

 

- a Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standardok Testület 

(IAASB) által kiadott, kapcsolódó szolgáltatásokról szóló 4400-as számú nemzetközi 

standard (ISRS) (Megbízások megegyezés szerinti eljárások végrehajtására pénzügyi 

információkkal kapcsolatban), 

- a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardjainak Testülete (IESBA) által kiadott 

Hivatásos könyvvizsgálók etikai kódexe. Bár az ISRS 4400 szerint a könyvvizsgáló 

függetlensége nem követelmény a megegyezés szerinti eljárások végrehajtásához, [a 

Bizottság] [az Ügynökség] előírja, hogy a könyvvizsgálónak a kódex függetlenségre 

vonatkozó követelményét is teljesítenie kell. 

 

A könyvvizsgáló jelentésében meg kell állapítani, hogy a jelentés elkészítése tekintetében a 

könyvvizsgáló és a kedvezményezett[, illetve a kapcsolódó harmadik fél]  között nem állt fenn 

összeférhetetlenség, valamint – ha a szolgáltatásról számlát bocsátottak ki – meg kell jelölni a 

könyvvizsgálónak a jelentés elkészítéséért kifizetett teljes összeget. 

 

1.4. Jelentéstétel 

 

A jelentést a megállapodás nyelvén kell megírni (lásd a 20.7. cikket).  

 

A megállapodás 22. cikke értelmében a Bizottság[, az Ügynökség], az Európai Csalás Elleni Hivatal 

és az Európai Számvevőszék jogosult minden olyan munkát ellenőrizni, amelyet a cselekvés keretében 

végeznek el, és amely tekintetében költségeket számolnak el az [EU] [Euratom] költségvetésének 

terhére. Az ellenőrzés az e megbízással kapcsolatos munkára is kiterjed. A könyvvizsgálónak a 

Bizottság[, az Ügynökség], az Európai Csalás Elleni Hivatal vagy az Európai Számvevőszék kérésére 

hozzáférést kell biztosítania az e megbízáshoz kapcsolódó valamennyi munkadokumentumhoz 

(például az órabérek újraszámítását és a cselekvés végrehajtásához szükséges idő ellenőrzését 

tartalmazó dokumentumokhoz).  

 

1.5. Ütemezés 

 

A jelentést [ÉÉÉÉ. hónap NN.]-ig kell benyújtani. 

                                                 
2  A Legfőbb Ellenőrzési Intézmények Nemzetközi Szervezetének (INTOSAI) standardjait alkalmazó legfőbb 

ellenőrzési intézmények az eljárásokat – az IAASB és az IESBA által kiadott, kapcsolódó szolgáltatásokról 

szóló 4400-as számú nemzetközi standard (ISRS) és a Hivatásos könyvvizsgálók etikai kódexe helyett – a 
legfőbb ellenőrzési intézmények megfelelő nemzetközi standardjai és az INTOSAI által kiadott etikai kódex 
szerint is végrehajthatják.  
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1.6. Egyéb feltételek 

 

[A [kedvezményezett] [kapcsolódó harmadik fél] és a könyvvizsgáló ebben a szakaszban egyéb külön 

feltételekben állapodhat meg, mint például a könyvvizsgáló díjai, a felelősség, az alkalmazandó jog 

stb. E külön feltételek nem állhatnak ellentmondásban a fent megállapított feltételekkel.] 

 
 

[a könyvvizsgáló hivatalos neve] [a [kedvezményezett][kapcsolódó harmadik fél]  

hivatalos neve] 

[a meghatalmazott képviselő neve és beosztása] [a meghatalmazott képviselő neve és beosztása] 

[ÉÉÉÉ. hónap NN.] [ÉÉÉÉ. hónap NN.] 

A könyvvizsgáló aláírása A [kedvezményezett][kapcsolódó harmadik fél] 

aláírása 
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Független ténymegállapító jelentés  

a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram keretében elszámolt költségekről 

 
 
(A könyvvizsgáló cégjelzéssel ellátott papírjára kell nyomtatni) 

 

Címzett: 

[a kapcsolattartó személy(ek) neve], [beosztása] 

[a [kedvezményezett] [kapcsolódó harmadik fél] neve] 

[cím] 

[ÉÉÉÉ. hónap NN.] 

 

Tisztelt [a kapcsolattartó személy(ek) neve]! 

 

A [ÉÉÉÉ. hónap NN.]-i feladatmeghatározás keretében  

 

a(z) [1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: [a kedvezményezett neve]-val/-vel („kedvezményezett”)] [2. 

VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: [a kapcsolódó harmadik fél neve]-val/-vel („kapcsolódó harmadik 

fél”), a(z) [a kedvezményezett neve] kedvezményezetthez („kedvezményezett”) kapcsolódó harmadik 

féllel] született megegyezéssel összhangban 

 

cégünk:  

[a könyvvizsgáló hivatalos neve] („könyvvizsgáló”), 

székhelye: 

[teljes cím, település/ tartomány/ ország], 

képviselője:  

[a meghatalmazott képviselő neve és beosztása] 

 

elvégezte az Önökkel egyeztetett eljárásokat a [kedvezményezett] [kapcsolódó harmadik fél] pénzügyi 

kimutatásában vagy kimutatásaiban3 a(z)   

[a támogatási megállapodásra vonatkozó hivatkozás: szám, a cselekvés címe és rövidítése] („a 

megállapodás”) támogatási megállapodással összefüggésben elszámolt költségekre vonatkozóan,  

 

amelyek teljes összege    

[teljes összeg] EUR, 

 

valamint a tényleges összköltség és a [kedvezményezett] [kapcsolódó harmadik fél] szokásos 

költségszámítási gyakorlatának megfelelően, egységköltség-alapú költségmeghatározás alapján 

elszámolt költségek összegére vonatkozóan, amelyek elszámolás szerinti összege 

 

[a tényleges összköltség és a [kedvezményezett] [kapcsolódó harmadik fél]  szokásos költségszámítási 

gyakorlatának megfelelően, egységköltség-alapú költségmeghatározás alapján elszámolt összes 

közvetlen személyi költség összege] EUR, 

 

és ezúton küldjük az Önökkel egyeztetett, kötelező jelentéstételi formátumban készült független 

ténymegállapító jelentésünket („jelentés”). 

 

A jelentés 

                                                 
3  A kedvezményezett e dokumentum(ok) segítségével számolja el a megállapodás keretében felmerült 

költségeket (lásd a megállapodás 4. mellékletében szereplő „Minta a pénzügyi kimutatások elkészítéséhez” 
sablont). 
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Megbízásunkat az e jelentéshez csatolt feladatmeghatározásnak megfelelően teljesítettük. A jelentés a 

megegyezés szerinti, elvégzett eljárásokat („eljárások”) és a megvizsgált standard 

ténymegállapításokat („megállapítások”) tartalmazza.  

 

Az eljárásokat kizárólag azért végeztük el, hogy [a Bizottságot] [az Ügynökséget]  segítsük annak 

értékelésében, hogy a [kedvezményezettnek] [kapcsolódó harmadik félnek]  a csatolt pénzügyi 

kimutatás(ok)ban szereplő költségei a megállapodásnak megfelelően kerültek-e elszámolásra. [A 

Bizottság] [Az Ügynökség] a jelentésből és az általa kért esetleges további információkból vonja le 

saját következtetéseit. 

 

Az eljárások hatókörét a Bizottság határozta meg. A könyvvizsgáló tehát nem felel ezen eljárások 

alkalmasságáért vagy relevanciájáért. Mivel az elvégzett eljárások nem minősülnek a nemzetközi 

könyvvizsgálati standardok vagy a felülvizsgálati megbízásokra vonatkozó nemzetközi standardok 

(ISRE) szerint végzett ellenőrzésnek vagy felülvizsgálatnak, a könyvvizsgáló nem ad ki 

megbízhatósági nyilatkozatot a pénzügyi kimutatásokról.  

 

Ha a könyvvizsgáló további eljárásokat is végrehajtott volna, illetve elvégezte volna a 

[kedvezményezett] [kapcsolódó harmadik fél]  pénzügyi kimutatásainak a nemzetközi könyvvizsgálati 

standardok vagy a felülvizsgálati megbízásokra vonatkozó nemzetközi standardok szerinti 

ellenőrzését, akkor azok egyéb kérdésekre is felhívhatták volna figyelmét, amelyekről jelentésében 

beszámolt volna. 

 

Nem alkalmazandó megállapítások  

Megvizsgáltuk a fenti pénzügyi kimutatásokat, és úgy ítéltük meg, hogy a következő megállapítások 

nem alkalmazandók:  

Magyarázat (a jelentésből törlendő): 

Ha egy megállapítás nem alkalmazandó, a táblázat jobb oldali oszlopában a megfelelő sorban fel kell tüntetni az 
„N.A.” („nem alkalmazandó”) megjelölést, amely annyit jelent, hogy az adott megállapítást a könyvvizsgálónak 

nem kellett megerősítenie, és hogy a kapcsolódó eljárás(ok) elvégzése nem volt szükséges.  

Annak, hogy egy adott megállapítás nem alkalmazandó, nyilvánvalónak kell lennie, azaz:  

 i. ha egy meghatározott kategóriában nem számoltak el költséget, a vonatkozó megállapítás(ok) és 
eljárás(ok) nem alkalmazandó(k);  

ii. ha egy meghatározott eljárás vagy bizonyos eljárások alkalmazásának feltételei nem teljesülnek, a 
vonatkozó megállapítás(ok) és eljárás(ok) nem alkalmazandó(k). Például a „könyvelésüket eurótól 
eltérő pénznemben vezető kedvezményezettek” esetében a „könyvelésüket euróban vezető 
kedvezményezettekre” vonatkozó eljárások és megállapítások nem alkalmazandók. Hasonlóképpen, 

ha nem kerül kifizetésre egyéb javadalmazás, az arra vonatkozó megállapítás(ok) vagy eljárás(ok) 
nem alkalmazandó(k).   

 

Sorolja fel azokat a megállapításokat, amelyek e megbízás szempontjából nem alkalmazandók, 

és adja meg ennek okait.   

…. 

 

Kivételek  

Az alábbiakban felsorolt kivételektől eltekintve a [kedvezményezett] [kapcsolódó harmadik fél]  a 

könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátott minden olyan dokumentumot és számviteli információt, 

amelyre a könyvvizsgálónak szüksége van a kért eljárások elvégzéséhez és a megállapítások 

értékeléséhez. 

Magyarázat (a jelentésből törlendő): 

- Ha a kért eljárást a könyvvizsgáló nem tudja sikeresen elvégezni, ezt a táblázat jobb oldali oszlopában 
a megfelelő sorban „K” („kivétel”) betűvel kell jelölni. Az olyan okokat, mint amilyen a 
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kulcsfontosságú információk összeegyeztethetetlensége vagy az adatok hozzáférhetetlensége, amelyek 
megakadályozzák, hogy a könyvvizsgáló elvégezze az eljárást, az alábbiakban kell felsorolni.   

- Ha a megfelelő eljárás elvégzése után a könyvvizsgáló nem tudja megerősíteni valamely standard 
megállapítást, ezt is „K” („kivétel”) betűvel kell jelölni, valamint lehetőség szerint meg kell adni azokat 

az okokat, amelyek miatt a megállapítás nem volt megerősíthető, továbbá az alábbiakban ki kell fejteni 
ennek lehetséges hatását.  

 

Sorolja fel a kivételeket, és egészítse ki azokat az egyes kivételek okára és – ha ismertek – 

lehetséges következményeire vonatkozó bármilyen információval. Ha a kivétel 

számszerűsíthető, adja meg a megfelelő mennyiséget. 

….  
Példa (a jelentésből törlendő): 

1. A kedvezményezett nem tudta igazolni a(z) ....-ról/-ről szóló 1. sz. megállapítást, mert ... 
2. A 30. sz. megállapítás megerősítése nem volt lehetséges, mert a kedvezményezett által használt 

egységköltség-alapú költségmeghatározási módszertan eltér a Bizottság által jóváhagyottól. Az 
eltérések a következők: ... 

3. A 31. sz. megállapítás igazolására irányuló, megegyezés szerinti eljárások elvégzése után a 

könyvvizsgáló _____________ EUR eltérést talált. Az eltérés a következővel magyarázható:  

 

 

További megjegyzések 

 

Azon túlmenően, hogy beszámol az elvégzett konkrét eljárások eredményeiről, a könyvvizsgáló még a 

következő általános megjegyzéseket teszi: 

 Példa (a jelentésből törlendő): 
1. A 8. sz. megállapítást illetően úgy tekinthető, hogy az egyéb javadalmazás feltételei teljesültek, 

mert ... 

2. A 15. sz. megállapítás megerősítéséhez a következő kiegészítő eljárásokat végeztük el: ….  

 

E jelentés felhasználása 

 

Ez a jelentés kizárólag a fenti célkitűzésben ismertetett célra használható fel. A jelentés kizárólag a 

[kedvezményezett] [kapcsolódó harmadik fél] és [a Bizottság] [az Ügynökség] általi bizalmas 

felhasználásra, továbbá kizárólag azzal a céllal készült, hogy a támogatási megállapodás 20.4. 

cikkében meghatározott követelményekkel összefüggésben benyújtsák [a Bizottságnak] [az 

Ügynökségnek]. Ezt a jelentést a [kedvezményezett] [kapcsolódó harmadik fél]  vagy [a Bizottság] [az 

Ügynökség] más célra nem használhatja fel, és nem adhatja tovább más feleknek sem. [A Bizottság] 

[Az Ügynökség] e jelentést csak az arra engedéllyel rendelkező felek előtt fedheti fel, ilyen különösen 

az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) és az Európai Számvevőszék.  

 

Ez a jelentés kizárólag a [kedvezményezett] [kapcsolódó harmadik fél]  által a megállapodás céljából [a 

Bizottságnak] [az Ügynökségnek]  benyújtott pénzügyi kimutatás(ok)ra vonatkozik. A jelentés tehát 

nem terjed ki a [kedvezményezett] [kapcsolódó harmadik fél]  bármilyen más pénzügyi kimutatására 

vagy kimutatásaira. 

 

E jelentés elkészítésével összefüggésben a könyvvizsgáló és a kedvezményezett[, illetve a kapcsolódó 

harmadik fél] között nem állt fenn összeférhetetlenség4. A jelentés elkészítéséért a könyvvizsgáló 

                                                 
4  Összeférhetetlenség akkor áll fenn, ha a könyvvizsgáló tárgyilagossága az igazolás kiállítása tekintetében 

ténylegesen vagy látszólag sérül, mivel például:  

–  részt vett a pénzügyi kimutatások elkészítésében,  
–  közvetlen haszna fog származni az igazolás elfogadásából, 
–  közeli kapcsolatban áll a kedvezményezettet képviselő bármely személlyel, 
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összesen ______ EUR díjat kapott (beleértve a levonható hozzáadottérték-adót, amelynek összege 

______ EUR). 

 

Készséggel állunk rendelkezésükre a jelentés megvitatása céljából, és szükség esetén további 

tájékoztatást és támogatást adunk. 

 

[a könyvvizsgáló hivatalos neve] 

[a meghatalmazott képviselő neve és beosztása] 

[ÉÉÉÉ. hónap NN.] 

A könyvvizsgáló aláírása 

                                                                                                                                                         
–  igazgatója, vagyonkezelője vagy partnere a kedvezményezettnek, vagy 
–  más olyan helyzetben van, amely veszélyezteti függetlenségét, illetve azon képességét, hogy az igazolást 

pártatlanul állítsa ki. 
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A könyvvizsgáló által elvégzendő, megegyezés szerinti eljárások és az általa megerősítendő standard ténymegállapítások 

 

Az Európai Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy i. a könyvvizsgálónak további iránymutatást adjon a követendő eljárásokkal vagy a megerősítendő 

tényekkel, illetve bemutatásuk módjával kapcsolatban (ebbe beletartozhat a mintákkal való lefedettség és a megállapítások) vagy ii. módosítsa az eljárásokat, 

amiről a kedvezményezettet írásban értesíti. A könyvvizsgáló által a standard ténymegállapítások megerősítése céljából elvégzett eljárások felsorolása az 

alábbi táblázatban található. 

Amennyiben ez az igazolás egy kapcsolódó harmadik félre vonatkozik, az alábbiakban a „kedvezményezett”-re történő utalások a „kapcsolódó harmadik fél”-re történő 
utalásként értendők. 

Az „eredmény” oszlopban három különböző jelölés szerepelhet: „M”, „K” vagy „N.A.” 

 „M”: „megerősített” – azt jelenti, hogy a könyvvizsgáló meg tudja erősíteni az adott „standard ténymegállapítást”, és ezért nem kell kivételről 

beszámolni, 

 „K”: „kivétel” – azt jelenti, hogy a könyvvizsgáló elvégezte az eljárásokat, de nem tudja megerősíteni az adott „standard ténymegállapítást”, vagy 

hogy a könyvvizsgáló nem tudott elvégezni egy meghatározott eljárást (például a kulcsfontosságú információk összeegyeztethetetlensége vagy az 

adatok hozzáférhetetlensége miatt),  

 „N.A.”: „nem alkalmazandó” – azt jelenti, hogy az adott megállapítást a könyvvizsgálónak nem kellett vizsgálnia, és hogy a kapcsolódó eljárás(ok) 

elvégzése nem volt szükséges. Annak, hogy egy adott megállapítás miért nem alkalmazandó, nyilvánvalónak kell lennie, azaz: i. ha egy meghatározott 

kategóriában nem számoltak el költséget, a vonatkozó megállapítás(ok) vagy eljárás(ok) nem alkalmazandó(k); ii. ha egy meghatározott eljárás vagy 

bizonyos eljárások alkalmazásának feltételei nem teljesülnek, a vonatkozó megállapítás(ok) vagy eljárás(ok) nem alkalmazandó(k). Például a 

„könyvelésüket eurótól eltérő pénznemben vezető kedvezményezettek” esetében a „könyvelésüket euróban vezető kedvezményezettekre” vonatkozó 

eljárás nem alkalmazandó. Hasonlóképpen, ha nem kerül kifizetésre egyéb javadalmazás, az arra vonatkozó megállapítás(ok) vagy eljárás(ok) nem 

alkalmazandó(k).  

 

 

Hiv.: Eljárások Standard ténymegállapítás 

Eredmény 

(M / K / 

N.A.) 

A. 
TÉNYLEGES SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK ÉS A KEDVEZMÉNYEZETT ÁLTAL A SAJÁT KÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI GYAKORLATÁNAK 

MEGFELELŐEN, AZ EGYSÉGKÖLTSÉG-ALAPÚ KÖLTSÉGMEGHATÁROZÁS ALAPJÁN SZÁMÍTOTT KÖLTSÉGEK 
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Hiv.: Eljárások Standard ténymegállapítás 

Eredmény 

(M / K / 

N.A.) 

 A könyvvizsgáló az ezen A. szakasz egymást követő pontjaiban feltüntetett eljárások elvégzése 

céljából kiválasztja azon személyek mintáját, akik költségeit a pénzügyi kimutatás(ok)ban 

elszámolták.  

(A mintát véletlenszerűen kell kiválasztani azért, hogy reprezentatív legyen. Kevesebb mint 10 

személy esetében (ideértve az alkalmazottakat, a közvetlen szerződés alapján dolgozó természetes 

személyeket és harmadik fél által kiküldött állományt is) teljes körű ellenőrzés szükséges, 

egyébiránt a mintába legalább 10 személyt vagy a teljes létszám 10%-át kell belevenni attól 

függően, hogy melyik szám a nagyobb.) 

A teljes létszámból (______) a könyvvizsgáló ______ személyt vett bele az ellenőrzési mintába. 

  

A.1. SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK 

A mintában szereplő, munkaszerződés vagy azzal egyenértékű okmány alapján dolgozó 

személyek esetében (az egyéni tényleges személyi költségekre és az egységköltség-alapú 

költségmeghatározás alapján elszámolt személyi költségekre vonatkozó általános eljárások) 

A következő oszlopban felsorolt 1–5. standard ténymegállapítás megerősítése céljából a 

könyvvizsgáló áttekintette a kedvezményezett által szolgáltatott következő 

információkat/dokumentumokat: 

o a mintában szereplő személyek listája, amely feltünteti azt az időszakot vagy azokat az 

időszakokat, amely(ek)ben e személyek a cselekvés végrehajtásán dolgoztak, valamint 

megadja a szóban forgó személyek beosztását (besorolás vagy kategória) és szerződésük 

típusát, 

o a mintában szereplő alkalmazottak fizetési jegyzékei, 

o a pénzügyi kimutatás(ok)ban elszámolt személyi költségek összevetése a számviteli 

rendszerben (a projekt elszámolásában és a főkönyvben) és a bérelszámolási rendszerben 

rögzített információkkal, 

o a mintában szereplő személyek munkaügyi státuszára és alkalmazási feltételeire 

vonatkozó információk, különösen munkaszerződéseik vagy azokkal egyenértékű 

okmányaik, 

1) Az alkalmazottak: i. a 

kedvezményezett közvetlen 

alkalmazásában állnak annak 

nemzeti jogszabályaival 

összhangban; ii. a 

kedvezményezett kizárólagos 

technikai felügyelete és 

felelőssége alatt állnak; iii. 

javadalmazásuk a 

kedvezményezett szokásos 

gyakorlata szerint történik. 

 

2) A személyi költségeket a 

kedvezményezett könyvelésében 

/ bérelszámolási rendszerében 

rögzítették. 

 

3) A költségeket kellően 

alátámasztották és összevetették 

a számviteli és bérelszámolási 
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Hiv.: Eljárások Standard ténymegállapítás 

Eredmény 

(M / K / 

N.A.) 

o a kedvezményezett által bérelszámolási kérdésekben folytatott szokásos politika (például 

a bérpolitika, a túlórák elszámolásának rendszere, a változó javadalmazás), 

o az adózás, a munkajog és a társadalombiztosítás területén alkalmazandó nemzeti jogi 

rendelkezések, valamint 

o bármilyen más, az elszámolt személyi költségeket igazoló dokumentum. 

A könyvvizsgáló ezenkívül a javadalmazás valamennyi elemének támogathatóságát is ellenőrizte 

(lásd e támogatási megállapodás 6. cikkét), valamint a mintában szereplő alkalmazottak 

vonatkozásában újraszámította a személyi költségeket. 

adatokkal. 

4) A személyi költségek nem 

tartalmaztak nem támogatható 

elemeket. 

 

5) A cselekvés terhére elszámolt 

személyi költségek és a 

könyvvizsgáló által újraszámított 

költségek között nem volt 

eltérés. 

 

További eljárások „egyéb javadalmazás” kifizetése esetén  

A következő oszlopban felsorolt 6–9. standard ténymegállapítás megerősítése céljából a 

könyvvizsgáló: 

o áttekintette a kedvezményezett által benyújtott dokumentumokat (jogi forma, jogszabályi 

vagy alapszabályi kötelezettségek, az egyéb javadalmazás tekintetében a 

kedvezményezett által követett szokásos gyakorlat, az egyéb javadalmazás számításának 

szempontjai, a nemzeti programok keretében finanszírozott projektek esetében a 

kedvezményezett által alkalmazott szokásos javadalmazási gyakorlat...), 

o a benyújtott igazoló dokumentumok alapján (teljes munkaidős vagy részmunkaidős 

munka, a cselekvéshez való kizárólagos vagy nem kizárólagos elköteleződés, a nemzeti 

programok által finanszírozott projektek keretében kifizetett szokásos javadalmazás) 

újraszámította a cselekvés tekintetében támogatható egyéb javadalmazás összegét, és így 

megkapta az alkalmazandó évi teljes munkaidős egyenértéket és az időarányos hányadot 

(lásd az A.2. („Munkaórák”) és az A.4. („Munkaidő-nyilvántartási rendszer”) szakasz 

szerinti eljárás végzése során gyűjtött adatokat). 

„EGYÉB JAVADALMAZÁS”: A JAVADALMAZÁS AZON RÉSZE, AMELY MEGHALADJA AZT AZ ÖSSZEGET, 

6) Az „egyéb javadalmazást” 

kifizető kedvezményezett 

nonprofit jogalany volt. 

 

7) Az „egyéb javadalmazás” címén 

kifizetett összeg megfelel a 

kedvezményezett szokásos 

javadalmazási gyakorlatának, és 

a szóban forgó összeget minden 

olyan esetben kifizették, amikor 

ugyanolyan jellegű munkára 

vagy szakértelemre volt szükség.  

 

8) Az egyéb javadalmazás 

számítására szolgáló kritériumok 

objektívek voltak, és a 

kedvezményezett általánosan, az 
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Hiv.: Eljárások Standard ténymegállapítás 

Eredmény 

(M / K / 

N.A.) 

AMELYET AZ ADOTT SZEMÉLY A NEMZETI PROGRAMOK KERETÉBEN FINANSZÍROZOTT PROJEKTEKEN 

VÉGZETT MUNKÁVAL TÖLTÖTT IDŐRE KAPNA. 

HA AZ ALKALMAZOTTAKNAK FIZETETT JAVADALMAZÁS BÁRMELY RÉSZE „EGYÉB JAVADALMAZÁSNAK” 

MINŐSÜL, DE A 6.2. CIKK A.1. PONTJÁNAK RENDELKEZÉSEI SZERINT TÁMOGATHATÓ, EZ 

ELSZÁMOLHATÓ AZ INTÉZKEDÉS KERETÉBEN TÁMOGATHATÓ KÖLTSÉGKÉNT A KÖVETKEZŐ ÖSSZEG 

EREJÉIG: 

 A) HA A SZEMÉLY EGÉSZ ÉVBEN TELJES MUNKAIDŐBEN KIZÁRÓLAG A CSELEKVÉS 

VÉGREHAJTÁSÁN DOLGOZIK: ÉVI 8000 EUR-IG; 

B) HA A SZEMÉLY KIZÁRÓLAG A CSELEKVÉS VÉGREHAJTÁSÁN DOLGOZIK, DE NEM EGÉSZ ÉVBEN 

VAGY NEM TELJES MUNKAIDŐBEN: A 8000 EUR IDŐARÁNYOS HÁNYADÁIG; VAGY 

C) HA A SZEMÉLY NEM KIZÁRÓLAG A CSELEKVÉS VÉGREHAJTÁSÁN DOLGOZIK: A 6.2. CIKK A.1. 

PONTJÁVAL ÖSSZHANGBAN KISZÁMÍTOTT IDŐARÁNYOS ÖSSZEGIG. 

 

igénybe vett finanszírozás 

forrásától függetlenül alkalmazta 

őket. 

9) Az egyéb javadalmazásnak a 

cselekvés terhére elszámolt 

személyi költségek részét képező 

összege teljes munkaidős 

egyenértékenként és évenként 

nem haladta meg a 8000 EUR-t 

(vagy a megfelelő időarányos 

összeget, ha az adott személy az 

év során nem teljes 

munkaidőben dolgozott a 

cselekvés végrehajtásán vagy 

nem kizárólag a cselekvés 

végrehajtásán dolgozott). 

 

További eljárások a „kedvezményezett által a saját költségszámítási gyakorlatának megfelelően, 

az egységköltség-alapú költségmeghatározás alapján számított költségek” alkalmazása esetén:  

Az 1–5. és adott esetben a 6–9. standard ténymegállapítás megerősítésére a fent említett eljárások 

végrehajtásán kívül a könyvvizsgáló a következő oszlopban felsorolt 10–13. standard 

ténymegállapítás megerősítése céljából a következő eljárásokat végezte el: 

o megszerezte a kedvezményezett által az egységköltség-alapú költségmeghatározásra 

alkalmazott szokásos költségszámítási gyakorlat leírását, 

10) A pénzügyi kimutatásban 

szereplő személyi költségeket a 

kedvezményezett szokásos 

számviteli gyakorlatának 

megfelelően számították ki. Ezt 

a módszertant valamennyi 

„Horizont 2020” cselekvés 

vonatkozásában 

következetesen alkalmazták. 
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Hiv.: Eljárások Standard ténymegállapítás 

Eredmény 

(M / K / 

N.A.) 

o áttekintette, hogy az ezen igazolás tárgyát képező pénzügyi kimutatások a 

kedvezményezett szokásos költségszámítási gyakorlatának megfelelően készültek-e, 

o a szerződés / személyzeti nyilvántartás vagy az analitikai számviteli nyilvántartások 

áttekintésével ellenőrizte, hogy a mintában szereplő alkalmazottak bérét a megfelelő 

kategória szerint (a kedvezményezett által a személyzeti kategóriák megállapítására 

használt kategóriáknak megfelelően) számították-e ki, 

o megbizonyosodott arról, hogy nincs eltérés az egységre vetített költség számításánál 

figyelembe vett személyi költségek teljes összege és a kötelező beszámolókban rögzített 

személyi költségek teljes összege között, 

o megbizonyosodott arról, hogy a tényleges személyi költségeket korrigálták-e a 

költségvetésben előirányzott vagy becsült tényezők figyelembevételével, és amennyiben 

igen, ellenőrizte, hogy az említett tényezők ténylegesen relevánsak-e a számítás 

szempontjából, objektívek-e, illetve dokumentumokkal alátámasztották-e őket. 

11) Az alkalmazottak bérét a 

megfelelő kategória szerint 

számították ki. 

 

12) Az egységköltség-alapú 

költségmeghatározásnál 

figyelembe vett személyi 

költségek teljes összege 

összhangban van a kötelező 

beszámolókban rögzített 

kiadásokkal. 

 

13) A kedvezményezett által az 

egységköltség-alapú 

költségmeghatározásban 

felhasznált bármilyen becsült 

vagy előirányzott tényező 

releváns volt a személyi 

költségek számításánál, és 

összhangban volt az objektív és 

ellenőrizhető információkkal. 

 

A mintában szereplő, a kedvezményezettnél munkaszerződéstől eltérő közvetlen szerződés 

alapján dolgozó természetes személyek, például tanácsadók (nem alvállalkozók) esetében 

A következő oszlopban felsorolt 14–17. standard ténymegállapítás megerősítése céljából a 

könyvvizsgáló áttekintette a kedvezményezett által szolgáltatott következő 

információkat/dokumentumokat: 

o szerződések, különösen a költségek, a szerződés időtartama, a munkaköri leírás, a 

munkavégzés helye, az eredmények tulajdonjoga és a kedvezményezett felé történő 

14) A természetes személyek 

hasonló feltételek mellett 

dolgoztak, mint egy 

alkalmazott, különösen a 

munka szervezésének módját, a 

végzett feladatokat és a 

feladatok elvégzésének 

helyszínét tekintve. 
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Hiv.: Eljárások Standard ténymegállapítás 

Eredmény 

(M / K / 

N.A.) 

jelentéstételi kötelezettségek vonatkozásában, 

o az azonos kategóriába sorolt alkalmazottak foglalkoztatási feltételei a költségek 

összevetése céljából, és 

o minden egyéb, az elszámolt költségeket és nyilvántartásba vételüket igazoló 

dokumentum (például számlák, számviteli nyilvántartások stb.). 

15) Az elvégzett munka 

eredményei a kedvezményezett 

tulajdonát képezik, vagy 

amennyiben nem ez a helyzet, 

a kedvezményezett megszerzett 

minden szükséges jogot annak 

érdekében, hogy 

kötelezettségeit ugyanúgy 

teljesíthesse, mint ha az adott 

eredményeket maga hozta 

volna létre. 

 

16) Költségeik nem tértek el 

jelentősen a kedvezményezettel 

kötött munkaszerződés 

keretében hasonló feladatokat 

ellátó személyek költségeitől. 

 

17) A költségek szerepeltek a 

számviteli nyilvántartásban és 

ellenőrzési bizonyítékok 

igazolták őket. 

 

A mintában szereplő, harmadik felek által kirendelt személyzet esetében (nem alvállalkozók) 

A következő oszlopban felsorolt 18–21. standard ténymegállapítás megerősítése céljából a 

könyvvizsgáló áttekintette a kedvezményezett által szolgáltatott következő 

információkat/dokumentumokat: 

o kirendelési szerződésük vagy szerződéseik különösen a költségek, az időtartam, a 

munkaköri leírás, a munkavégzés helye és az eredmények tulajdonjoga vonatkozásában, 

o ha a kedvezményezett visszatérítést fizet a harmadik fél által rendelkezésre bocsátott 

18) A kirendelt személyzet a 

kedvezményezett irányítása 

alatt állt és a kedvezményezett 

létesítményeiben dolgozott 

(hacsak erről a 

kedvezményezettel nem 

született eltérő tartalmú 

megállapodás).  
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Hiv.: Eljárások Standard ténymegállapítás 

Eredmény 

(M / K / 

N.A.) 

erőforrások után (pénzbeni ellenszolgáltatás fejében rendelkezésre bocsátott 

természetbeni hozzájárulás): az elszámolt költségeket igazoló valamennyi dokumentum 

(pl. szerződés, számla, átutalási igazolás, valamint a számviteli/bérelszámolási 

nyilvántartásban való rögzítés bizonyítéka stb.), a pénzügyi kimutatás(ok) számviteli 

rendszerrel (a projekt elszámolásával és a főkönyvvel) való összevetése, valamint 

bármilyen bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a harmadik fél által számlázott összeg nem 

tartalmazott nyereséget,  

o ha a kedvezményezett nem fizet visszatérítést a harmadik fél által rendelkezésre bocsátott 

erőforrások után (térítésmentesen rendelkezésre bocsátott természetbeni hozzájárulás): a 

kedvezményezett számára díjmentesen rendelkezésre bocsátott erőforrásokkal 

összefüggésben a harmadik félnél ténylegesen felmerült költségekre vonatkozó 

bizonyíték, mint például a harmadik félnél felmerült költségekről szóló kimutatás és a 

harmadik fél számviteli/bérelszámolási nyilvántartásában való rögzítés bizonyítéka,  

o minden egyéb, az elszámolt költségeket igazoló dokumentum (például számlák stb.). 

19) Az elvégzett munka 

eredményei a kedvezményezett 

tulajdonát képezik, vagy 

amennyiben nem ez a helyzet, 

a kedvezményezett megszerzett 

minden szükséges jogot annak 

érdekében, hogy 

kötelezettségeit ugyanúgy 

teljesíthesse, mint ha az adott 

eredményeket maga hozta 

volna létre. 

 

Ha a személyzet kirendelése 

pénzbeni ellenszolgáltatás fejében 

történik:  

20) Az elszámolt költségeket 

dokumentumok támasztották 

alá, és szerepeltek a 

kedvezményezett számviteli 

nyilvántartásában. A harmadik 

félnél nem keletkezett 

nyereség.  

 

Ha a személyzet kirendelése 

térítésmentesen történik:  

21) Az elszámolt költségek nem 

haladták meg a harmadik fél 

által a számviteli 

nyilvántartásában rögzített 

költségeket, és dokumentumok 
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támasztották őket alá. 

A.2. MUNKAÓRÁK 

A következő oszlopban felsorolt 22–27. standard ténymegállapítás megerősítése céljából a 

könyvvizsgáló áttekintette a vonatkozó dokumentumokat, különösen a nemzeti jogszabályokat, a 

munkaügyi megállapodásokat és szerződéseket, valamint a mintában szereplő személyekre 

vonatkozó munkaidő-nyilvántartást az alábbiak igazolására: 

o a figyelembe vett éves munkaórák számítása az alábbiakban ismertetett módszerek 

egyikével történt,  

o a nem teljes munkaidőben dolgozó alkalmazottak esetében a teljes munkaidős 

egyenértéket helyesen számították ki. 

Ha a kedvezményezett a B módszert alkalmazta, a könyvvizsgáló meggyőződött arról, hogy a 

ledolgozott órák teljes számának számítása helytálló, valamint arról, hogy a szerződések 

meghatározzák az elméleti éves munkaóraszámot.   

Ha a kedvezményezett a C módszert alkalmazta, a könyvvizsgáló ellenőrizte, hogy az órabér 

számításánál figyelembe vett „éves munkaóraszám” eléri a „standard elméleti éves 

munkaóraszám” legalább 90%-át. A könyvvizsgáló ezt csak akkor tudja ellenőrizni, ha a standard 

elméleti éves munkaóraszám kiszámítását megfelelő dokumentumok támasztják alá, például 

nemzeti jogszabályok, munkaügyi megállapodások és szerződések.  

 A TELJES MUNKAIDŐBEN DOLGOZÓ SZEMÉLYEK ESETÉBEN A KEDVEZMÉNYEZETT MUNKAÓRÁINAK 

SZÁMÁT A KÖVETKEZŐ MÓDSZEREK EGYIKÉVEL KELL MEGHATÁROZNI:  

A.   1720 MUNKAÓRA ÉVENTE (VAGY ENNEK IDŐARÁNYOS HÁNYADA A NEM TELJES MUNKAIDŐBEN 

DOLGOZÓ SZEMÉLYEK ESETÉBEN). 

22) A kedvezményezett a 

következő módszert 

alkalmazta: [válassza ki az egyik 

szövegelemet, a többit törölje] 

[A: 1720 óra] 

[B: a „ledolgozott órák teljes 

száma”] 

[C: a felhasznált „standard 

éves munkaóraszám” megfelel 

a kedvezményezett szokásos 

számviteli gyakorlatának] 

 

23) A munkaórák számát évente 

számították ki. 
 

24) A nem teljes munkaidőben 

dolgozó alkalmazottak 

esetében a teljes munkaidős 

egyenérték arányát helyesen 

alkalmazták. 

 

Ha a kedvezményezett a B módszert 

alkalmazta. 

25) Az „elméleti éves 

munkaóraszám”, a túlórák 

mennyiségének és a távollétek 

időtartamának számítása a 
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B. A SZEMÉLY ÁLTAL AZ ÉV SORÁN A KEDVEZMÉNYEZETT SZÁMÁRA LEDOLGOZOTT ÓRÁK TELJES 

SZÁMA (ERRE A MÓDSZERRE A KÖVETKEZŐ OSZLOPBAN SZEREPLŐ „LEDOLGOZOTT ÓRÁK TELJES 

SZÁMA”-KÉNT IS TÖRTÉNIK UTALÁS). A LEDOLGOZOTT ÓRÁK TELJES SZÁMÁNAK SZÁMÍTÁSA A 

KÖVETKEZŐKÉPPEN TÖRTÉNT: AZ ADOTT SZEMÉLY MUNKASZERZŐDÉSBEN, ALKALMAZANDÓ 

MUNKAÜGYI MEGÁLLAPODÁSBAN VAGY NEMZETI JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT 

ELMÉLETI ÉVES MUNKAÓRASZÁMA MEGNÖVELVE A TÚLÓRÁK MENNYISÉGÉVEL, ÉS CSÖKKENTVE 

A TÁVOLLÉTEK (PÉLDÁUL BETEGSZABADSÁG VAGY KÜLÖN SZABADSÁG) IDŐTARTAMÁVAL. 

C. A KEDVEZMÉNYEZETT ÁLTAL A SAJÁT KÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI GYAKORLATÁNAK MEGFELELŐEN 

ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZOTT ÉVES MUNKAÓRÁK STANDARD SZÁMA (ERRE A MÓDSZERRE A 

KÖVETKEZŐ OSZLOPBAN SZEREPLŐ „STANDARD ÉVES MUNKAÓRASZÁM”-KÉNT IS TÖRTÉNIK 

UTALÁS). E SZÁMNAK EL KELL ÉRNIE A STANDARD ELMÉLETI ÉVES MUNKAÓRASZÁM LEGALÁBB 

90%-ÁT. 

 

AZ „ELMÉLETI ÉVES MUNKAÓRASZÁM” AZT AZ IDŐTARTAMOT JELENTI, AMELYNEK SORÁN A 

MUNKASZERZŐDÉS, AZ ALKALMAZANDÓ KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS VAGY A MUNKAIDŐRE VONATKOZÓ 

NEMZETI JOGI RENDELKEZÉSEK ÉRTELMÉBEN AZ ADOTT SZEMÉLYNEK MUNKÁT KELL VÉGEZNIE, A 

MUNKÁLTATÓ RENDELKEZÉSÉRE KELL ÁLLNIA ÉS EL KELL LÁTNIA FELADATAIT ÉS/VAGY TELJESÍTENIE 

KELL KÖTELEZETTSÉGEIT. 

kedvezményezett által 

rendelkezésre bocsátott 

dokumentumok alapján 

ellenőrizhető volt.  

25.1) A teljes pénzügyi évre 

vonatkozó órabéreket a 

kedvezményezett az A.3 

módszer szerint határozza 

meg (a B módszer nem 

engedélyezett az órabéreket 

havi alapon kiszámító 

kedvezményezettek 

számára). 

Ha a kedvezményezett a C módszert 

alkalmazta. 

26) A „standard elméleti éves 

munkaóraszám” számítása a 

kedvezményezett által 

rendelkezésre bocsátott 

dokumentumok alapján 

ellenőrizhető volt. 

 

27) Az órabér számításához 

alkalmazott „éves 

munkaóraszám” megfelelt a 

kedvezményezett szokásos 

költségszámítási 

gyakorlatának, és elérte az 

„elméleti éves munkaóraszám” 
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legalább 90%-át. 

A.3. ÓRABÉREK 

I. A kedvezményezett szokásos költségszámítási gyakorlatának megfelelően, az egységköltség-

alapú költségmeghatározás alapján számított költségek (egységköltség-alapú 

költségmeghatározás) esetében:  

Ha a kedvezményezett rendelkezik a Bizottság által jóváhagyott „egységköltség-alapú 

költségmeghatározási módszertanra vonatkozó igazolással”, a kedvezményezett köteles átadni a 

könyvvizsgálónak a jóváhagyott módszertan leírását és a Bizottság elfogadó levelét. A 

könyvvizsgáló ellenőrizte, hogy a kedvezményezett valóban alkalmazta-e a jóváhagyott 

módszertant. Ilyen esetben nincs szükség további ellenőrzésre.   

Amennyiben a kedvezményezett nem rendelkezik a Bizottság által jóváhagyott „egységköltség-

alapú költségmeghatározási módszertanra vonatkozó igazolással”, vagy ha a jóváhagyott 

módszertant nem alkalmazták, a könyvvizsgáló: 

o áttekintette a kedvezményezett által benyújtott dokumentációt, ideértve az útmutatókat és 

a belső iránymutatásokat, amelyek kifejtik az órabérek számításának módját, 

o az A.1. és A.2. szakasz szerinti eljárások eredményei alapján újraszámította a mintában 

szereplő munkatársakra vonatkozó egységköltségeket (órabéreket). 

II. Egyéni órabérek esetében:  

A könyvvizsgáló: 

28) A kedvezményezett a 

következőt alkalmazta 

[válassza ki az egyik 

szövegelemet, a másikat 

törölje]: 

[I. választható szövegelem: 

„Az egységköltségeket 

(órabéreket) a 

kedvezményezett szokásos 

költségszámítási gyakorlatának 

megfelelően határozták meg”] 

[II. választható szövegelem: 

Egyéni órabéreket 

alkalmaztak] 

 

Az egységköltségekre vonatkozó I. 

választható szövegelem esetében, 

illetve ha a kedvezményezett a 

Bizottság által jóváhagyott, 

egységköltség-alapú 

költségmeghatározási módszertant 

alkalmazza:  
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o áttekintette a kedvezményezett által benyújtott dokumentációt, ideértve az útmutatókat és 

a belső iránymutatásokat, amelyek kifejtik az órabérek számításának módját, 

o az A.1. és A.2. szakasz szerinti eljárások eredményei alapján újraszámította a mintában 

szereplő munkatársak órabéreit (ha a kedvezményezett éves órabéreket vesz alapul, 

minden órabért újra kell számítani, ha pedig a kedvezményezett havi órabéreket vesz 

figyelembe, akkor az újraszámítást valamely, véletlenszerűen kiválasztott három hónapos 

időszak tekintetében kell elvégezni), 

o (kizárólag havi órabérek esetében) megerősítette, hogy a szülői szabadságon töltött időt 

nem vonták le, valamint amennyiben az alapjavadalmazás bizonyos részeinek számítása 

egy hónapnál hosszabb időszak alapján történik, a kedvezményezett csak az adott 

hónapon alapuló részt vette figyelembe.  

 

A „KEDVEZMÉNYEZETT SZOKÁSOS KÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI GYAKORLATÁNAK MEGFELELŐEN, AZ 

EGYSÉGKÖLTSÉG-ALAPÚ KÖLTSÉGMEGHATÁROZÁS ALAPJÁN SZÁMÍTOTT KÖLTSÉGEK”: 

A SZÁMÍTÁS MÓDJA A KÖVETKEZŐ: AZ A.1. ELJÁRÁS SZERINT ELLENŐRZÖTT, AZ ADOTT ALKALMAZOTT 

BESOROLÁSA SZERINTI KATEGÓRIA SZEMÉLYI KÖLTSÉGEINEK TELJES ÖSSZEGÉT ELOSZTJUK A 

FOGLALKOZTATOTTAK TELJES MUNKAIDŐS EGYENÉRTÉKBEN SZÁMÍTOTT ÖSSZLÉTSZÁMÁNAK ÉS A 

KEDVEZMÉNYEZETT ÁLTAL AZ A.2. ELJÁRÁS SZERINT MEGHATÁROZOTT, AZONOS KATEGÓRIA SZERINTI 

ÉVES MUNKAÓRÁK TELJES SZÁMÁNAK A SZORZATÁVAL. 

AZ EGYÉNI TÉNYLEGES SZEMÉLYI KÖLTSÉGEKRE VONATKOZÓ ÓRABÉREK: 

SZÁMÍTÁSUK AZ ALÁBBI KÉT MÓDSZER EGYIKÉVEL TÖRTÉNIK: 

 

A) [ÁLTALÁBAN] AZ A.1. ELJÁRÁS SZERINT ELLENŐRZÖTT, EGY ALKALMAZOTTRA JUTÓ SZEMÉLYI 

KÖLTSÉGEK TÉNYLEGES ÉVES ÖSSZEGÉT ELOSZTJUK AZ A.2. ELJÁRÁS SZERINT ELLENŐRZÖTT ÉVES 

MUNKAÓRASZÁMMAL (A TELJES PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ ÓRABÉR); 

 

B) AZ A.1. ELJÁRÁS SZERINT ELLENŐRZÖTT, EGY ALKALMAZOTTRA JUTÓ SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK 

TÉNYLEGES HAVI ÖSSZEGÉT ELOSZTJUK AZ A.2. ELJÁRÁS SZERINT ELLENŐRZÖTT ÉVES 

MUNKAÓRASZÁM 1/12-ÉVEL (HAVI ÓRABÉR). 

29) Az órabérek számítására a 

kedvezményezett a Bizottság 

által jóváhagyott módszertant 

alkalmazta. A módszertan 

megfelelt a szervezet szokásos 

költségszámítási 

gyakorlatának, és azt minden 

tevékenységre következetesen 

alkalmazták, tekintet nélkül a 

finanszírozás forrására. 

Az egységköltségekre vonatkozó I. 

választható szövegelem esetében, 

illetve ha a kedvezményezett a 

Bizottság által nem jóváhagyott 

módszertant alkalmaz: 

30) A könyvvizsgáló által 

újraszámított egységköltségek 

megegyeznek a 

kedvezményezett által 

alkalmazott órabérekkel. 

 

Az egyéni órabérekre vonatkozó II. 

választható szövegelem esetében: 

31) A könyvvizsgáló által 

újraszámított egyéni órabérek 

megegyeznek a 

kedvezményezett által 

alkalmazott órabérekkel. 

31.1) A kedvezményezett minden 
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egyes vizsgált pénzügyi évben 

csak egy módszert alkalmazott 

(teljes pénzügyi évenként 

vagy havonta történő 

számítás). 

31.2) Az órabérek nem 

tartalmaznak egyéb 

javadalmazást. 

A.4. MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER 

Annak ellenőrzésére, hogy a munkaidő-nyilvántartási rendszer biztosítja-e valamennyi 

minimumkövetelmény teljesülését, valamint hogy a cselekvés keretében elszámolt óraszám 

helytálló, pontos és kellően engedélyezett-e, illetve dokumentumokkal alá van-e támasztva, a 

könyvvizsgáló a következő ellenőrzéseket végezte el a mintában szereplő azon személyek 

esetében, akik a munkaidő-nyilvántartásban rögzített adatok szerint a cselekvés végrehajtásán 

dolgoztak: 

o a munkaidő-nyilvántartási rendszernek a kedvezményezett által rendelkezésre bocsátott 

leírása (a humánerőforrás-rendszerben történő nyilvántartásba vétel, engedélyezés és 

feldolgozás), 

o annak tényleges végrehajtása, 

o az alkalmazottak legalább havonta aláírták (papíron vagy elektronikus úton) a munkaidő-

nyilvántartási adatokat, amelyeket a projektvezető vagy más vezető jóváhagyott, 

o az elszámolt óraszámot a projektidőszakban dolgozták le, 

o a cselekvés megvalósítása címén ledolgozott órákat nem számoltak el olyan időszakok 

vonatkozásában, amelyekben a munkaidő-nyilvántartási adatok szabadság vagy betegség 

miatti távollétet mutattak (az utazásokkal történő további keresztellenőrzéseket az alábbi 

32) A cselekvés végrehajtásának 

szentelt munkaidejéről minden 

személy napi/heti/havi 

nyilvántartást vezet 

papíralapú/számítógépes 

alapú rendszerek 

alkalmazásával (törölje a nem 

alkalmazandó válaszokat). 

 

33) A munkaidőadatokat a 

projektvezető vagy más felettes 

legalább havonta jóváhagyta. 

 

34) Az elszámolt órákat a 

projektidőszakban dolgozták 

le, és azok összhangban vannak 

a személyzeti 

nyilvántartásokban rögzített 

jelenléti/távolléti adatokkal. 
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B.1. szakasz szerint kell elvégezni), 

o a cselekvés terhére elszámolt óraszám megegyezik a munkaidő-nyilvántartási 

rendszerben rögzített óraszámmal. 

 

KIZÁRÓLAG A CSELEKVÉS MEGVALÓSÍTÁSA CÍMÉN LEDOLGOZOTT ÓRÁK SZÁMOLHATÓK EL. A 

PROJEKT TELJES IDŐTARTAMA ALATT RÖGZÍTENI KELL AZ ELSZÁMOLANDÓ MUNKAÓRÁKAT, AMELYEK 

VALÓDISÁGÁT ÉS MEGBÍZHATÓSÁGÁT MEGFELELŐ BIZONYÍTÉKOKKAL KELL ALÁTÁMASZTANI (LÁSD AZ 

AZOKRA A SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ ALÁBBI KÜLÖN RENDELKEZÉSEKET, AKIK KIZÁRÓLAG A 

CSELEKVÉS VÉGREHAJTÁSÁN, MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS NÉLKÜL DOLGOZNAK). 

35) A cselekvés terhére elszámolt 

óraszám és a nyilvántartásban 

rögzített óraszám között nem 

volt eltérés. 

 

Ha az érintett személyek kizárólag a cselekvés végrehajtásán, munkaidő-nyilvántartás nélkül 

dolgoznak  

Azon kiválasztott személyek esetében, akik kizárólag a cselekvés végrehajtásán, munkaidő-

nyilvántartás nélkül dolgoztak, a könyvvizsgáló ellenőrizte azokat a rendelkezésre álló 

bizonyítékokat, amelyek igazolják, hogy e személyek munkaidejüket valóban kizárólag a 

cselekvés végrehajtásának szentelték, valamint hogy a kedvezményezett aláírt egy olyan 

nyilatkozatot, amely megerősíti, hogy e személyek kizárólag a cselekvés végrehajtásán dolgoztak. 

36) A kizárólagos elköteleződést 

alátámasztja a 

kedvezményezett által aláírt 

nyilatkozat és minden más 

összegyűjtött bizonyíték.  

 

B. AZ ALVÁLLALKOZÓK IGÉNYBEVÉTELÉNEK KÖLTSÉGEI   

B.1. A könyvvizsgáló megkapta az alvállalkozók igénybevétele költségeinek részleteit/bontását, 

és ______ véletlenszerűen kiválasztott költségtételt vett bele a mintába (tíznél kevesebb tétel 

esetében teljes körű ellenőrzés szükséges, egyébiránt a mintának legalább 10 tételt kell 

tartalmaznia vagy az összes tétel 10%-ára kell kiterjednie attól függően, hogy melyik szám a 

nagyobb). 

A következő oszlopban felsorolt 37–41. standard ténymegállapítás megerősítése céljából a 

37) Az 1. melléklet előirányozta az 

alvállalkozók igénybevételére 

vonatkozó költségek 

visszaigénylését, és a szóban 

forgó költségeket a pénzügyi 

kimutatás alvállalkozási 

kategóriájában számolták el. 
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Hiv.: Eljárások Standard ténymegállapítás 

Eredmény 

(M / K / 

N.A.) 

könyvvizsgáló a mintában szereplő tételek tekintetében áttekintette a következőket: 

o az 1. melléklet előirányozta az alvállalkozók igénybevételét, 

o az alvállalkozók igénybevételének költségeit a pénzügyi kimutatás alvállalkozási 

kategóriájában számolták el, 

o betartották a kiválasztási és az odaítélési eljárásra vonatkozó igazoló dokumentumokban 

foglaltakat, 

o a kedvezményezett gondoskodott a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztásáról 

(ezen alapelv betartásának legfőbb ismérvei: az alvállalkozói szerződést az átláthatóság 

és az egyenlő bánásmód elvének tiszteletben tartása mellett a legjobb ár-érték arányú 

ajánlat ajánlattevőjének ítélik oda. Egy meglévő keretszerződés igénybevétele esetén a 

kedvezményezett gondoskodott arról, hogy az említett szerződés a gazdaságilag 

legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának elvén, valamint az átláthatóság és az egyenlő 

bánásmód elvén alapuljon). 

Ezen belül, 

i.  ha a kedvezményezett a 2004/18/EK (vagy a 2014/24/EU) irányelv vagy a 2004/17/EK 

(vagy a 2014/25/EU) irányelv szerinti ajánlatkérő szervként járt el, a könyvvizsgáló 

meggyőződött arról, hogy a közbeszerzés területén irányadó nemzeti jogi rendelkezéseket 

betartották, valamint hogy az alvállalkozók igénybevétele a megállapodásban foglalt 

feltételek szerint történt; 

ii.  ha a kedvezményezett nem tartozik a fent említett kategóriába, a könyvvizsgáló 

meggyőződött arról, hogy a kedvezményezett a saját beszerzési szabályai szerint járt el és 

betartotta a megállapodásban foglalt feltételeket. 

A mintában szereplő tételek vonatkozásában a könyvvizsgáló az alábbiakat is ellenőrizte: 

o a konzorcium más kedvezményezettjeinek nem ítéltek oda alvállalkozói szerződéseket, 

o a kedvezményezett és az alvállalkozó között aláírt megállapodás volt érvényben, 

38) Rendelkezésre álltak 

különböző 

szolgáltatásnyújtóknak 

kiküldött ajánlati kérelmek, 

különböző ajánlatok és az 

ajánlatoknak a 

szolgáltatásnyújtók – belső 

eljárásokkal és a beszerzési 

szabályokkal összhangban 

történő – kiválasztása előtti 

értékelései. Az alvállalkozói 

szerződéseket a gazdaságilag 

legelőnyösebb ajánlat elvével 

összhangban ítélték oda. 

(Amennyiben nem kértek be 

különböző ajánlatokat, a 

könyvvizsgálónak a jelentés 

„Kivételek” szakaszában ki 

kell fejtenie a kedvezményezett 

által megadott indokokat. A 

Bizottság elemezni fogja ezeket 

az információkat annak 

értékelésére, hogy ezek a 

költségek elfogadhatók-e 

támogatható költségként.) 

 

39) A konzorcium más 

kedvezményezettjeinek nem 

ítéltek oda alvállalkozói 

szerződéseket. 
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Hiv.: Eljárások Standard ténymegállapítás 

Eredmény 

(M / K / 

N.A.) 

o bizonyíték volt arra, hogy a szolgáltatásokat az alvállalkozó nyújtotta. 40) Valamennyi alvállalkozói 

szerződést a kedvezményezett 

és az alvállalkozó között aláírt 

megállapodás támasztott alá. 

 

41) Bizonyíték volt arra, hogy a 

szolgáltatásokat az 

alvállalkozók nyújtották. 

 

C. A HARMADIK FELEKNEK NYÚJTOTT PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS KÖLTSÉGEI   

C.1. A könyvvizsgáló megkapta a harmadik feleknek nyújtott pénzügyi támogatás költségeinek 

részleteit/bontását, és ______ véletlenszerűen kiválasztott költségtételt vett bele a mintába 

(tíznél kevesebb tétel esetében teljes körű ellenőrzés szükséges, egyébiránt a mintának legalább 

10 tételt kell tartalmaznia vagy az összes tétel 10%-ára kell kiterjednie attól függően, hogy melyik 

szám a nagyobb). 

 

A könyvvizsgáló ellenőrizte, hogy teljesültek a következő minimumfeltételek: 

a) az egyes harmadik feleknek nyújtott pénzügyi támogatás legnagyobb összege nem 

haladta meg a 60 000 EUR-t, hacsak az 1. melléklet erről kifejezetten másképpen nem 

rendelkezik; 

 

b) a megállapodás 1. melléklete előirányozta a harmadik feleknek nyújtott pénzügyi 

támogatást, és az 1. mellékletben foglalt, a harmadik feleknek nyújtott pénzügyi 

támogatásra vonatkozó egyéb rendelkezéseket betartották. 

42) Minden minimumfeltétel 

teljesült. 
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D. EGYÉB TÉNYLEGES KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK 

D.1. UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS A KAPCSOLÓDÓ NAPIDÍJAK  

A könyvvizsgáló ______ véletlenszerűen kiválasztott költségtételt vett bele a mintába (tíznél 

kevesebb tétel esetében teljes körű ellenőrzés szükséges, egyébiránt a mintának legalább 10 tételt 

kell tartalmaznia vagy az összes tétel 10%-ára kell kiterjednie attól függően, hogy melyik szám a 

nagyobb). 

A könyvvizsgáló megvizsgálta a mintát, és megbizonyosodott a következőkről: 

o az utazási költségek és a napidíjak összhangban vannak a kedvezményezett utaztatási 

gyakorlatával. Ebben az összefüggésben a kedvezményezett bizonyítékkal szolgált az 

utazási költségekre vonatkozó szokásos gyakorlatáról (pl. első osztályú jegyek használata, 

a kedvezményezett általi, tényleges költségek alapján történő visszatérítés, egyösszegű 

átalány vagy napidíj) azért, hogy a könyvvizsgáló az utazás felszámított költségét 

összevethesse a szóban forgó gyakorlattal, 

o a vonatkozó igazoló dokumentumoknak – például ülések, műhelytalálkozók vagy 

konferenciák jegyzőkönyveinek –, az utazások megfelelő projektszámlán történő 

rögzítésének, az utazások munkaidő-nyilvántartással, illetve a 

műhelytalálkozó/konferencia időpontjával/időtartamával való összeegyeztethetőségének 

vizsgálata után megállapítható, hogy az utazási költségeket helyesen kimutatták, és 

hozzárendelték a cselekvéshez (pl. az utak közvetlenül kapcsolódnak az cselekvéshez), 

o nem számoltak el nem támogatható költségeket, illetve túlzott vagy felelőtlen kiadásokat 

(lásd a támogatásimegállapodás-minta 6.5. cikkét). 

43) A költségek a kedvezményezett 

szokásos utaztatási gyakorlatával 

összhangban merültek fel, valamint 

jóváhagyásuk és visszatérítésük is e 

gyakorlatnak megfelelően történt.  

 

44) Az utazás és a cselekvés között volt 

összefüggés. 
 

45) Az igazoló dokumentumok 

összhangban álltak egymással az 

utazások tárgya, időpontjai és 

időtartama tekintetében, valamint 

összeegyeztethetők voltak a 

munkaidő-nyilvántartással és a 

számviteli adatokkal.  

 

46) Nem számoltak el nem támogatható 

költségeket, illetve túlzott vagy 

felelőtlen kiadásokat.  

 

D.2. A FELSZERELÉS, INFRASTRUKTÚRA ÉS MÁS JAVAK ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉNEK 

KÖLTSÉGEI 

A könyvvizsgáló ______ véletlenszerűen kiválasztott költségtételt vett bele a mintába (tíznél 

kevesebb tétel esetében teljes körű ellenőrzés szükséges, egyébiránt a mintának legalább 10 tételt 

kell tartalmaznia vagy az összes tétel 10%-ára kell kiterjednie attól függően, hogy melyik szám a 

nagyobb). 

A mintában szereplő „felszerelés, infrastruktúra és más javak” („javak”) vonatkozásában a 

könyvvizsgáló megbizonyosodott a következőkről: 

o a javak beszerzése a kedvezményezett belső iránymutatásaival és eljárásaival 

47) A beszerzési szabályokat, elveket és 

iránymutatásokat követték. 
 

48) A támogatási megállapodás és a 

cselekvés terhére elszámolt javak 

között volt összefüggés. 

 

49) A cselekvés terhére elszámolt javak 

nyomon követhetők a számviteli 

nyilvántartásban és az annak 
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összhangban történt, 

o megfelelően hozzárendelték őket a cselekvéshez (amit dokumentumok is igazolnak, mint 

például szállítólevél, számla vagy bármilyen más olyan bizonyíték, amely igazolja a 

cselekvés és az adott javak közötti kapcsolatot),  

o rögzítették őket a számviteli rendszerben, 

o megbízható dokumentumok (például a felhasználást áttekintő táblázat) támasztották alá a 

javak cselekvés keretében való igénybevételének mértékét (százalékos arányban). 

 

A könyvvizsgáló újraszámította az értékcsökkenési költségeket, és meggyőződött arról, hogy azok 

összhangban vannak a kedvezményezett országában alkalmazandó szabályokkal és a 

kedvezményezett szokásos számviteli gyakorlatával (például az értékcsökkenést a beszerzési érték 

alapján számítják). 

A könyvvizsgáló ellenőrizte, hogy nem számoltak-e el nem támogatható költségeket, például 

levonható hozzáadottérték-adót, árfolyamveszteségeket, illetve túlzott vagy felelőtlen kiadásokat 

(lásd a támogatási megállapodás 6.5. cikkét). 

alapjául szolgáló 

dokumentumokban. 

50) A javak cselekvés keretében történő 

elszámolásához használt 

értékcsökkenés-leírási módszer 

megfelelt a kedvezményezett 

országában alkalmazandó 

szabályoknak és a kedvezményezett 

szokásos számviteli gyakorlatának. 

 

51) Az elszámolt összeg összhangban 

volt a cselekvés tényleges 

felhasználási céljával. 

 

52) Nem számoltak el nem támogatható 

költségeket, illetve túlzott vagy 

felelőtlen kiadásokat. 

 

D.3. AZ EGYÉB ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI  

A könyvvizsgáló ______ véletlenszerűen kiválasztott költségtételt vett bele a mintába (tíznél 

kevesebb tétel esetében teljes körű ellenőrzés szükséges, egyébiránt a mintának legalább 10 tételt 

kell tartalmaznia vagy az összes tétel 10%-ára kell kiterjednie attól függően, hogy melyik szám a 

nagyobb). 

A mintában szereplő, árubeszerzésre, építési beruházásra és szolgáltatásra irányuló beszerzések 

vonatkozásában a könyvvizsgáló megbizonyosodott a következőkről: 

o a szerződések nem terjedtek ki az 1. mellékletben ismertetett feladatokra, 

o a szóban forgó beszerzéseket helyesen kimutatták, a megfelelő cselekvéshez rendelték 

hozzá, és rögzítették őket a számviteli rendszerben (visszakereshetők a számviteli 

nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokban, például a megrendelésekben, a 

számlákban és a számviteli dokumentumokban), 

53) Az építési beruházásra és a 

szolgáltatásra irányuló szerződések 

nem terjedtek ki az 1. mellékletben 

ismertetett feladatokra. 
 

54) A költségeket a megfelelő 

cselekvéshez rendelték hozzá, és az 

árukat nem vették fel a tartós 

berendezések leltárába. 
 

55) A költségeket a kedvezményezett 

számviteli gyakorlatával 

összhangban számították fel és 

megfelelő módon alátámasztották 

őket. 
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o az árukat nem vették fel a tartós berendezések leltárába, 

o a cselekvés terhére elszámolt költségeket a kedvezményezett szokásos számviteli 

gyakorlata szerint könyvelték, 

o nem számoltak el nem támogatható költségeket, illetve túlzott vagy felelőtlen kiadásokat 

(lásd e támogatási megállapodás 6. cikkét). 

Ezen túlmenően a könyvvizsgáló meggyőződött arról, hogy az említett áruk és szolgáltatások 

beszerzése a kedvezményezett belső iránymutatásaival és eljárásaival összhangban történt, 

továbbá különösen: 

o ha a kedvezményezett a 2004/18/EK (vagy a 2014/24/EU) irányelv vagy a 2004/17/EK 

(vagy a 2014/25/EU) irányelv szerinti ajánlatkérő szervként járt el, a könyvvizsgáló 

meggyőződött arról, hogy a közbeszerzés területén irányadó nemzeti jogi rendelkezéseket 

betartották, valamint hogy a közbeszerzési szerződés megfelelt a megállapodásban foglalt 

feltételeknek, 

o ha a kedvezményezett nem tartozik a fent említett kategóriába, a könyvvizsgáló 

meggyőződött arról, hogy a kedvezményezett a saját beszerzési szabályai szerint járt el és 

betartotta a megállapodásban foglalt feltételeket. 

A mintában szereplő tételek vonatkozásában a könyvvizsgáló az alábbiakat is ellenőrizte: 

o a kedvezményezett gondoskodott a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztásáról 

(ezen alapelv tiszteletben tartásának legfőbb ismérvei: a szerződést az átláthatóság és az 

egyenlő bánásmód elvének tiszteletben tartása mellett a legjobb ár-érték arányú ajánlat 

részére ítélik oda. Egy meglévő keretszerződés igénybevétele esetén a könyvvizsgáló azt 

is ellenőrizte, hogy a kedvezményezett gondoskodott-e arról, hogy az említett szerződés a 

gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának elvén, valamint az átláthatóság és az 

egyenlő bánásmód elvén alapuljon). 

ILYEN ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁS LEHET PÉLDÁUL A FOGYÓESZKÖZ ÉS AZ ELLÁTMÁNY, A TERJESZTÉS 

(BELEÉRTVE A SZABAD HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁT IS), AZ EREDMÉNYEK OLTALOM ALÁ HELYEZÉSE, A 

CSELEKVÉS KÜLÖN ÉRTÉKELÉSE, AMENNYIBEN AZT A MEGÁLLAPODÁS ELŐÍRJA, A PÉNZÜGYI 

KIMUTATÁSOKRA VONATKOZÓ IGAZOLÁSOK ELKÉSZÍTÉSE – HA A MEGÁLLAPODÁS MEGKÖVETELI ILYEN 

IGAZOLÁS BENYÚJTÁSÁT –, A MÓDSZERTANRA VONATKOZÓ IGAZOLÁSOK ELKÉSZÍTÉSE, A FORDÍTÁS 

VAGY A KÖZZÉTÉTEL. 

56) Nem számoltak el nem támogatható 

költségeket, illetve túlzott vagy 

felelőtlen kiadásokat. Belső 

számlák/díjak esetében csak a 

költségelemet számolták el 

bármilyen haszonkulcs nélkül. 

 

57) A beszerzési szabályokat, elveket és 

iránymutatásokat követték. 

Rendelkezésre álltak különböző 

szolgáltatásnyújtóknak kiküldött 

ajánlati kérelmek, különböző 

ajánlatok és az ajánlatoknak a 

szolgáltatásnyújtók – belső 

eljárásokkal és a beszerzési 

szabályokkal összhangban történő – 

kiválasztása előtti értékelései. A 

beszerzések a gazdaságilag 

legelőnyösebb ajánlat 

kiválasztásának elvével 

összhangban történtek.  

(Amennyiben nem kértek be 

különböző ajánlatokat, a 

könyvvizsgálónak a jelentés 

„Kivételek” szakaszában ki kell 

fejtenie a kedvezményezett által 

megadott indokokat. A Bizottság 

elemezni fogja ezeket az 

információkat annak értékelésére, 

hogy ezek a költségek elfogadhatók-

e támogatható költségként.) 
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D.4. A KUTATÁSI INFRASTRUKTÚRA TŐKE- ÉS MŰKÖDÉSI ÖSSZKÖLTSÉGEI 

A könyvvizsgáló meggyőződött a kedvezményezett költségszámítási módszertanáról szóló (az 

Európai Bizottság szolgálatai által kibocsátott), kedvező eredményű előzetes értékelés meglétéről; 

az ilyen értékelés lehetővé teszi, hogy a kedvezményezett alkalmazza a nagy méretű kutatási 

infrastruktúrák közvetlen költségeinek a „Horizont 2020” keretprogram kapcsán történő 

megállapítására vonatkozó iránymutatásokat. 

 

Kedvező eredményű előzetes értékelés kibocsátása esetén (lásd az 58–59. standard 

ténymegállapítást a következő oszlopban), 

a könyvvizsgáló megbizonyosodott arról, hogy a kedvezményezett következetesen alkalmazta 

a kedvező eredményű előzetes értékelésben kifejtett és jóváhagyott módszertant. 

 
Olyan esetekben, amikor NEM bocsátottak ki kedvező eredményű előzetes értékelést (lásd a 60. 

standard ténymegállapítást a következő oszlopban), 

a könyvvizsgáló megbizonyosodott arról, hogy a nagy méretű kutatási infrastruktúra 

költségeit egyik költségkategóriában sem számolták el közvetlen költségként. 

 

Olyan előzetesértékelés-tervezet kibocsátása esetén, amely további változtatásokat ajánl (lásd a 

60. standard ténymegállapítást a következő oszlopban), 

 a könyvvizsgáló ugyanazt az eljárást követte, mint a fenti esetben (amikor NEM bocsátottak 

ki kedvező eredményű előzetes értékelést), és különös figyelmet fordított (vizsgálatokkal 

megerősítve) azokra a költségtételekre, amelyek vonatkozásában az előzetes értékelés 

tervezete elutasította a nagy kutatási infrastruktúrák közvetlen költségeiként való beszámítást 

vagy ajánlásokat fogalmazott meg. 

58) A nagy kutatási infrastruktúrák 

vonatkozásában (a pénzügyi 

kimutatás megfelelő sorában) 

közvetlen költségként elszámolt 

költségek megfelelnek a kedvező 

eredményű előzetes értékelési 

jelentésben leírt módszertannak. 

 

59) Az alkalmazott módszertan és a 

kedvezően értékelt módszertan 

közötti bármilyen eltérést 

kimerítően leírtak és megfelelően 

korrigáltak. 

 

60) Az elszámolt közvetlen költségek 

nem tartalmaztak a nagy kutatási 

infrastruktúrához kapcsolódó 

közvetett költségtételeket. 

 

D.5. 

 

A belső elszámolású áruk és szolgáltatások költségei 

 

A könyvvizsgáló véletlenszerűen kiválasztott költségtételeket vett bele a mintába (tíznél 

kevesebb tétel esetében teljes körű ellenőrzés szükséges, egyébiránt a mintának legalább 10 tételt 

kell tartalmaznia vagy az összes tétel 10%-ára kell kiterjednie attól függően, hogy melyik szám a 

nagyobb).  

61) A pénzügyi kimutatásban szereplő, 

belső elszámolású áruk és 

szolgáltatások költségeit a 

kedvezményezett szokásos 

költségszámítási gyakorlatának 

megfelelően számították ki. 
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A következő oszlopban felsorolt 61–65. standard ténymegállapítás megerősítése céljából a 

könyvvizsgáló: 

o megszerezte a kedvezményezett által a belső elszámolású áruk és szolgáltatások 

költségeinek (egységköltség-alapú költség) meghatározásra alkalmazott szokásos 

költségszámítási gyakorlat leírását, 

o áttekintette, hogy az ezen igazolás tárgyát képező pénzügyi kimutatások a 

kedvezményezett szokásos költségszámítási gyakorlatának megfelelően készültek-e, 

o biztosította, hogy az egységköltség-alapú költségmeghatározási módszertan alkalmazása 

következetes módon, objektív kritériumok szerint, az igénybe vett finanszírozás forrásától 

függetlenül egységesen történik, 

o megbizonyosodott arról, hogy a belső elszámolású áruk és szolgáltatások költségeinek 

számításakor nem vettek figyelembe nem támogatható költségelemeket vagy más 

költségvetési kategóriákban igényelt költségeket és különösen közvetett költségeket (lásd 

a támogatási megállapodás 6. cikkét), 

o megbizonyosodott arról, hogy a belső elszámolású áruk és szolgáltatások tényleges 

költségeit korrigálták-e a költségvetésben előirányzott vagy becsült tényezők 

figyelembevételével, és amennyiben igen, ellenőrizte, hogy az említett tényezők 

ténylegesen relevánsak-e a számítás szempontjából, illetve megfelelnek-e az objektív és 

ellenőrizhető információknak, 

o megbizonyosodott arról, hogy a kiszámlázott áru vagy szolgáltatás előállításához 

közvetlenül nem kapcsolódó költségtételeket (például olyan támogató szolgáltatások, 

mint a takarítás, a számvitel, az adminisztratív támogatás stb., amelyek nem kapcsolódnak 

közvetlenül az áru vagy szolgáltatás előállításához) nem vették figyelembe a belső 

elszámolású áruk és szolgáltatások költségeinek számításakor, 

o megbizonyosodott arról, hogy a belső elszámolású áruk és szolgáltatások költségeinek 

számításakor figyelembe vett minden költségtételt ellenőrzési bizonyíték támaszt alá és e 

költségtételek szerepelnek a számviteli nyilvántartásban. 

62) A belső elszámolású áruk és 

szolgáltatások költségeinek 

számítására szolgáló 

költségszámítási gyakorlatot a 

kedvezményezett következetesen, a 

finanszírozási forrástól függetlenül, 

objektív kritériumok alapján 

alkalmazta. 

 

63) Az egységköltség-alapú 

költségmeghatározás alapján 

elszámolt költség kiszámítása az 

árunak vagy a szolgáltatásnak a 

kedvezményezett könyvelésében 

rögzített tényleges költsége 

felhasználásával történik, és 

összege nem tartalmaz sem nem 

támogatható költségeket, sem más 

költségvetési kategóriákba tartozó 

költségeket. 

 

64) Az egységköltség-alapú 

költségmeghatározás alapján 

elszámolt költségbe nem tartoznak 

bele olyan tételek költségei, 

amelyek nem közvetlenül a 

kiszámlázott áru vagy szolgáltatás 

előállításához kapcsolódnak. 

 

65) A belső elszámolású áruk és 

szolgáltatások tényleges 

költségeinek számításakor 

figyelembe vett költségtételek 

relevánsak és észszerűek voltak, 

valamint megfelelnek az objektív és 

ellenőrizhető információknak. 
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E. AZ ÁTVÁLTÁSI ÁRFOLYAMOK HASZNÁLATA   

E.1. a) A könyvelésüket eurótól eltérő pénznemben vezető kedvezményezettek esetében 

A könyvvizsgáló ______ véletlenszerűen kiválasztott költségtételt vett bele a mintába, és 

megbizonyosodott arról, hogy a más pénznemek euróra történő átváltására használt 

árfolyamok megfeleltek a megállapodásban meghatározott következő szabályoknak (tíznél 

kevesebb tétel esetében teljes körű ellenőrzés szükséges, egyébiránt a mintának legalább 10 tételt 

kell tartalmaznia vagy az összes tétel 10%-ára kell kiterjednie attól függően, hogy melyik szám a 

nagyobb). 

AZ EURÓTÓL ELTÉRŐ PÉNZNEMBEN SZEREPLŐ KÖLTSÉGEKET AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS 

LAPJÁNAK C SOROZATÁBAN KÖZZÉTETT NAPI ÁTVÁLTÁSI ÁRFOLYAMOKBÓL 

(https://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html) az adott jelentéstételi időszak 

teljes időtartamára számított átlagos árfolyam alapján kell átváltani euróra.  

HA AZ ADOTT PÉNZNEMRE VONATKOZÓAN AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA NEM KÖZÖL NAPI 

ÁTVÁLTÁSI ÁRFOLYAMOKAT, AKKOR AZ ÁTVÁLTÁST A BIZOTTSÁG ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT ÉS 

INTERNETES OLDALAIN ELSZÁMOLÁSI CÉLBÓL KÖZZÉTETT HAVI ÁRFOLYAMOKBÓL 

(http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm) az adott 

jelentéstételi időszak teljes időtartamára számított átlagos árfolyam alapján kell elvégezni. 

66) A más pénznemek euróra való 

átváltásához használt árfolyamok 

megfeleltek a támogatási 

megállapodásban megállapított 

szabályoknak, és a végeredmények 

között nem volt eltérés. 

 

b) A könyvelésüket euróban vezető kedvezményezettek esetében 

A könyvvizsgáló ______ véletlenszerűen kiválasztott költségtételt vett bele a mintába, és 

megbizonyosodott arról, hogy a más pénznemek euróra történő átváltására használt 

árfolyamok megfeleltek a megállapodásban meghatározott következő szabályoknak (tíznél 

kevesebb tétel esetében teljes körű ellenőrzés szükséges, egyébiránt a mintának legalább 10 tételt 

kell tartalmaznia vagy az összes tétel 10%-ára kell kiterjednie attól függően, hogy melyik szám a 

nagyobb). 

A MÁS PÉNZNEMBEN FELMERÜLT KÖLTSÉGEKET A KEDVEZMÉNYEZETT SZOKÁSOS SZÁMVITELI 

GYAKORLATÁT KÖVETVE KELL ÁTVÁLTANI EURÓRA. 

67) A kedvezményezett szokásos 

számviteli gyakorlatát alkalmazta. 
 

 

 

 
[a könyvvizsgáló cég hivatalos neve] 

https://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
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[a meghatalmazott képviselő neve és beosztása] 

[ÉÉÉÉ. hónap NN.] 
<A könyvvizsgáló aláírása> 
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6. MELLÉKLET 

 

 

 

MINTA A MÓDSZERTANRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

 

 
 

 A [kurzívan szedett, szögletes zárójelek közé írt] választható szövegelemek esetében: válassza ki 
az alkalmazandó szövegelemet. A nem kiválasztott szövegelemeket törölni kell. 

 A [szürkére festett, szögletes zárójelek közé írt] mezők esetében: adja meg a megfelelő adatokat 

 

 

 

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

FELADATMEGHATÁROZÁS A „HORIZONT 2020” KUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS 
KERETPROGRAMBÓL FINANSZÍROZOTT EGY VAGY TÖBB TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁSSAL 

ÖSSZEFÜGGŐ MÓDSZERTANRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS ELKÉSZÍTÉSÉRE SZÓLÓ 
AUDITMEGBÍZÁSHOZ 

 

FÜGGETLEN TÉNYMEGÁLLAPÍTÓ JELENTÉS A „HORIZONT 2020” KUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS 
KERETPROGRAMBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁSOKRA VONATKOZÓ 
MÓDSZERTANRÓL 
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Feladatmeghatározás a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramból finanszírozott 

egy vagy több támogatási megállapodással összefüggő módszertanra vonatkozó igazolás 

elkészítésére szóló auditmegbízáshoz 

 

Ez a dokumentum megállapítja azokat a feladatmeghatározásokat, amelyek alapján a(z)  

 

[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: [a kedvezményezett neve] („kedvezményezett”)] [2. 

VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: [a kapcsolódó harmadik fél neve] („kapcsolódó harmadik fél”), 

a(z) [a kedvezményezett neve] kedvezményezetthez („kedvezményezett”) kapcsolódó harmadik fél]  

 

megbízza  

[a könyvvizsgáló hivatalos neve]-t („könyvvizsgáló”), 

 

hogy készítsen független ténymegállapító jelentést („jelentés”) a „Horizont 2020” kutatási és 

innovációs keretprogramból finanszírozott támogatási megállapodással összefüggésben egységköltség-

alapú költségmeghatározás alapján elszámolt közvetlen személyi költségek számítására és 

visszaigénylésére a [kedvezményezett] [kapcsolódó harmadik fél] által szokásosan alkalmazott 

számviteli gyakorlatról („módszertan”). 

 

A módszertan értékelésére elvégzendő eljárások az alábbiakban részletezett támogatási 

megállapodás(ok)on fognak alapulni: 

 

 [a támogatási megállapodás(ok) megnevezése és száma] („a megállapodás(ok)”) 

 

A megállapodás(oka)t a kedvezményezett és [1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: az Európai Unió, 

képviselője: az Európai Bizottság („Bizottság”)][2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: az Európai 

Atomenergia-közösség („Euratom”), képviselője: az Európai Bizottság („Bizottság”)][3. 

VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) által rá átruházott 

hatáskörben eljáró [Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA)] [Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó 

Ügynöksége (ERCEA)] [Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA)] [Kkv-ügyi 

Végrehajtó Ügynökség (EASME)] („Ügynökség”)]  kötötte meg. 

 

[A Bizottság] [Az Ügynökség]  csak a kedvezményezettel kötött megállapodás aláíró feleként kerül 

megemlítésre. Az [EU][Euratom][Ügynökség] nem részes fele ennek a megbízásnak.   

 

1.1. A megbízás tárgya 

 

A megállapodás 18.1.2. cikkének megfelelően azok a kedvezményezettek [és kapcsolódó harmadik 

felek], amelyek egységköltség-alapú költségmeghatározás alapján, szokásos költségszámítási 

gyakorlatuknak megfelelően számolnak el közvetlen személyi költségeket, [a Bizottságnak] [az 

Ügynökségnek] jóváhagyásra benyújthatják az egységköltség-alapú költségmeghatározás 

módszertanára vonatkozó igazolásukat annak megjelölésével, hogy rendelkezésre állnak olyan 

nyilvántartások és dokumentumok, amelyek elegendőek annak igazolásához, hogy az általuk 

alkalmazott költségszámítási gyakorlat teljesíti a 6.2. cikk A. pontjában foglalt követelményeket.  

 

E megbízás tárgya az egységköltség-alapú költségmeghatározási módszertanra vonatkozó igazolás, 

amely két külön dokumentumból áll: 

 

- a feladatmeghatározásból, amelyet a [kedvezményezettnek] [kapcsolódó harmadik félnek]  és a 

könyvvizsgálónak alá kell írnia, 

 

- a könyvvizsgáló független ténymegállapító jelentéséből („jelentés”), amelyet a könyvvizsgáló 

cégjelzéssel ellátott papírján kell kiállítani, keltezéssel és bélyegzővel kell ellátni, és amelyet a 
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könyvvizsgálónak alá kell írnia; ez a dokumentum magában foglalja: a [kedvezményezett] 

[kapcsolódó harmadik fél] által értékelt és aláírt standard nyilatkozatokat („nyilatkozatok”), a 

könyvvizsgáló által elvégzett, megegyezés szerinti eljárásokat („eljárások”) és a 

könyvvizsgáló által értékelt standard ténymegállapításokat („megállapítások”). A 

nyilatkozatokat, eljárásokat és megállapításokat a jelentés részét képező táblázat foglalja 

össze. 

 

A nyilatkozatok, eljárások és megállapítások révén szolgáltatott információk lehetővé teszik a 

Bizottság számára, hogy következtetéseket vonjon le a [kedvezményezett] [kapcsolódó harmadik fél] 

szokásos költségszámítási gyakorlatáról, illetve megítélje, hogy a szóban forgó gyakorlattal 

biztosítható-e, hogy az ilyen alapon igényelt közvetlen személyi költségek megfeleljenek a 

megállapodás rendelkezéseinek. A Bizottság a jelentésből és az általa kért esetleges további 

információkból vonja le saját következtetéseit. 

 

1.2. Felelősségi körök 

 

E megállapodás részes felei a [kedvezményezett] [kapcsolódó harmadik fél]  és a könyvvizsgáló. 

 

A [kedvezményezett] [kapcsolódó harmadik fél]: 

 felel a megállapodással vagy megállapodásokkal összefüggő pénzügyi kimutatásoknak 

(„pénzügyi kimutatások”) a szóban forgó megállapodásokkal összhangban történő 

elkészítéséért, 

 felel a pénzügyi kimutatás(ok) könyvvizsgálónak való átadásáért, valamint azért, hogy a 

könyvvizsgáló azokat összeegyeztethesse a [kedvezményezett] [kapcsolódó harmadik fél] 

számviteli és könyvviteli rendszerével és a kimutatás(ok) alapjául szolgáló bizonylatokkal és 

nyilvántartásokkal. A pénzügyi kimutatás(ok) szolgál(nak) azon eljárások alapjául, amelyeket 

a könyvvizsgáló e feladatmeghatározás keretében el fog végezni, 

 felel a módszertanáért és felelősséget visel a pénzügyi kimutatás(ok) pontosságáért,  

 felel a jelentés részét képező táblázat első oszlopának „A kedvezményezett / kapcsolódó 

harmadik fél által teendő nyilatkozatok” címsora alatt szereplő nyilatkozatok jóváhagyásáért 

vagy elutasításáért, 

 köteles aláírással és keltezéssel ellátott teljességi nyilatkozatot tenni a könyvvizsgálónak, 

 tudomásul veszi, hogy a könyvvizsgáló csak akkor tudja a megbízás által megkövetelt 

eljárásokat elvégezni, ha a [kedvezményezett] [kapcsolódó harmadik fél]  teljes körű és szabad 

hozzáférést biztosít személyzetéhez, valamint számviteli és egyéb vonatkozó 

nyilvántartásaihoz. 

 

A könyvvizsgáló: 

 [1. választható szövegelem – általában: képesítéssel rendelkezik arra, hogy az éves és 

összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 

83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. május 17-i 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvvel vagy a hasonló nemzeti jogszabályokkal összhangban elvégezze a számviteli 

dokumentumok jog szerinti könyvvizsgálatát] . 

 [2. választható szövegelem – ha a kedvezményezett vagy kapcsolódó harmadik fél számára 

független hivatalos személyt jelölnek ki: kellő hozzáértéssel rendelkező független hivatalos 

személy, akinek jogképességét az illetékes nemzeti hatóságok megállapították a 

kedvezményezett ellenőrzése tekintetében] . 

 [3. választható szövegelem – ha a kedvezményezett vagy kapcsolódó harmadik fél nemzetközi 

szervezet: [belső] [külső] könyvvizsgáló a nemzetközi szervezet belső pénzügyi szabályzataival 

és eljárásaival összhangban]. 

 

A könyvvizsgáló: 
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 független a kedvezményezettől [és a kapcsolódó harmadik féltől], és nem vehetett részt a 

kedvezményezett [és a kapcsolódó harmadik fél] pénzügyi kimutatásának (kimutatásainak) 

elkészítésében, 

 munkáját köteles oly módon megtervezni, hogy az eljárások elvégezhetők és a megállapítások 

értékelhetők legyenek, 

 köteles betartani a megállapított eljárásokat és a kötelező jelentéstételi formátumot, 

 a megbízást a feladatmeghatározásnak megfelelően köteles elvégezni, 

 köteles dokumentálni a jelentés alátámasztása szempontjából fontos kérdéseket, 

 jelentését köteles az összegyűjtött bizonyítékokra alapozni, 

 a jelentést köteles benyújtani a [kedvezményezettnek] [kapcsolódó harmadik félnek] . 

 

A könyvvizsgáló által elvégzendő eljárásokat és az általa jóváhagyandó megállapítások körét a 

Bizottság határozza meg. A könyvvizsgáló nem felel ezen eljárások alkalmasságáért vagy 

relevanciájáért. Mivel e megbízás nem igazoló megbízás, a könyvvizsgáló nem ad ki könyvvizsgálói 

véleményt vagy megbízhatósági nyilatkozatot.  

 

1.3. Alkalmazandó standardok 

 

A könyvvizsgáló köteles betartani a feladatmeghatározásban foglaltakat és a következőket1: 

 

- a Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standardok Testület 

(IAASB) által kiadott, kapcsolódó szolgáltatásokról szóló 4400-as számú nemzetközi standard 

(ISRS) (Megbízások megegyezés szerinti eljárások végrehajtására pénzügyi információkkal 

kapcsolatban), 

- a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardjainak Testülete (IESBA) által kiadott 

Hivatásos könyvvizsgálók etikai kódexe. Bár az ISRS 4400 szerint a könyvvizsgáló 

függetlensége nem követelmény a megegyezés szerinti eljárások végrehajtásához, a Bizottság 

előírja, hogy a könyvvizsgálónak a kódex függetlenségre vonatkozó követelményét is 

teljesítenie kell. 

 

A könyvvizsgáló jelentésében meg kell állapítani, hogy a jelentés elkészítése tekintetében a 

könyvvizsgáló és a kedvezményezett [, illetve a kapcsolódó harmadik fél]  között nem állt fenn olyan 

összeférhetetlenség, amely kihatással lehetne a jelentésre, valamint – ha a szolgáltatásról számlát 

bocsátottak ki – meg kell jelölni a könyvvizsgálónak a jelentés elkészítéséért kifizetett teljes összeget. 

 

1.4. Jelentéstétel 

 

A jelentést a megállapodás nyelvén kell megírni (lásd a megállapodás 20.7. cikkét).  

 

A megállapodás 22. cikke értelmében a Bizottság[, az Ügynökség], az Európai Csalás Elleni Hivatal 

és az Európai Számvevőszék jogosult minden olyan munkát ellenőrizni, amelyet a cselekvés keretében 

végeznek el, és amely tekintetében költségeket számolnak el az [EU] [Euratom] költségvetésének 

terhére. Az ellenőrzés az e megbízással kapcsolatos munkára is kiterjed. A könyvvizsgálónak a 

Bizottság, [az Ügynökség,] az Európai Csalás Elleni Hivatal vagy az Európai Számvevőszék kérésére 

hozzáférést kell biztosítania az e megbízáshoz kapcsolódó valamennyi munkadokumentumhoz. 

 

                                                 
1  A Legfőbb Ellenőrzési Intézmények Nemzetközi Szervezetének (INTOSAI) standardjait alkalmazó legfőbb 

ellenőrzési intézmények az eljárásokat – az IAASB és az IESBA által kiadott, kapcsolódó szolgáltatásokról 

szóló 4400-as számú nemzetközi standard (ISRS) és a Hivatásos könyvvizsgálók etikai kódexe helyett – a 
legfőbb ellenőrzési intézmények megfelelő nemzetközi standardjai és az INTOSAI által kiadott etikai kódex 
szerint is végrehajthatják.  
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1.5. Ütemezés 

 

A jelentést [ÉÉÉÉ. hónap NN.]-ig kell benyújtani. 

 

1.6. Egyéb feltételek 

 

[A [kedvezményezett] [kapcsolódó harmadik fél] és a könyvvizsgáló ebben a szakaszban egyéb külön 

feltételekben állapodhat meg, mint például a könyvvizsgáló díjai, a felelősség, az alkalmazandó jog 

stb. E külön feltételek nem állhatnak ellentmondásban a fent megállapított feltételekkel.]  

 

[a könyvvizsgáló hivatalos neve] [a [kedvezményezett][kapcsolódó harmadik fél] 

hivatalos neve] 

[a meghatalmazott képviselő neve és beosztása] [a meghatalmazott képviselő neve és beosztása] 

[ÉÉÉÉ. hónap NN.] [ÉÉÉÉ. hónap NN.] 

A könyvvizsgáló aláírása A [kedvezményezett][kapcsolódó harmadik fél]  

aláírása 
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Független ténymegállapító jelentés a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramból 

finanszírozott támogatási megállapodásokra vonatkozó módszertanról  

 
(A könyvvizsgáló cégjelzéssel ellátott papírján kell kinyomtatni) 

 

Címzett: 

[a kapcsolattartó személy(ek) neve], [beosztása] 

[a [kedvezményezett] [kapcsolódó harmadik fél] neve] 

[cím] 

[ÉÉÉÉ. hónap NN.] 

 

Tisztelt [a kapcsolattartó személy(ek) neve]! 

 

A [ÉÉÉÉ. hónap NN.]-i feladatmeghatározás keretében  

 

a(z) [1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: [a kedvezményezett neve]-val/-vel („kedvezményezett”)] [2. 

VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: [a kapcsolódó harmadik fél neve]-val/-vel („kapcsolódó harmadik 

fél”), a(z) [a kedvezményezett neve] kedvezményezetthez („kedvezményezett”) kapcsolódó harmadik 

féllel] született megegyezéssel összhangban 

 

cégünk:  

[a könyvvizsgáló hivatalos neve] („könyvvizsgáló”), 

székhelye: 

[teljes cím, település/ tartomány/ ország], 

képviselője:  

[a meghatalmazott képviselő neve és beosztása] 

 

elvégezte a megegyezés szerinti eljárásokat („eljárások”), és ezúton kibocsátja az egységköltség-alapú 

költségmeghatározás alapján elszámolt közvetlen személyi költségek számítására és elszámolására a 

[kedvezményezett] [kapcsolódó harmadik fél]  által szokásosan alkalmazott módszertanról 

(„módszertan”) szóló független ténymegállapító jelentést („jelentés”). 

 

Önök egyes eljárások végrehajtását kérték  

 

a(z) [a támogatási megállapodás(ok) megnevezése és száma] támogatási 

megállapodással/megállapodásokkal („megállapodás(ok)”) összefüggésben. 

 

A jelentés 

 

Megbízásunkat az e jelentéshez csatolt feladatmeghatározásnak megfelelően teljesítettük. A jelentés a 

következőket tartalmazza: a [kedvezményezett] [kapcsolódó harmadik fél]  által tett standard 

nyilatkozatokat („nyilatkozatok”), az általunk elvégzett megállapodás szerinti eljárásokat („eljárások”) 

és az általunk megerősített standard ténymegállapításokat („megállapítások”).  

 

A megbízás az eljárások végrehajtására, valamint a megállapítások és az e jelentés függelékét képező 

kért dokumentumok értékelésére terjedt ki. Az értékelés eredményei alapján a Bizottság 

következtetéseket von le a [kedvezményezett] [kapcsolódó harmadik fél]  által alkalmazott módszertan 

elfogadhatóságáról.  
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A jelentés a [ÉÉÉÉ. hónap NN.] óta használt módszertan vizsgálatára terjed ki. Amennyiben a 

[kedvezményezett] [kapcsolódó harmadik fél]  módosítja a módszertant, a jelentés nem alkalmazandó a 

módosítás után benyújtott pénzügyi kimutatásokra.1 

 

Az eljárások hatókörét, valamint a standard nyilatkozatokat és ténymegállapításokat kizárólag a 

Bizottság határozza meg. A könyvvizsgáló tehát nem felel ezek alkalmasságáért vagy relevanciájáért.  

 

Mivel az elvégzett eljárások nem minősülnek a nemzetközi könyvvizsgálati standardok vagy a 

felülvizsgálati megbízásokra vonatkozó nemzetközi standardok (ISRE) szerint végzett ellenőrzésnek 

vagy felülvizsgálatnak, nem adunk ki megbízhatósági nyilatkozatot a [kedvezményezett] [kapcsolódó 

harmadik fél] módszertana alapján elszámolt költségekről. Ha további eljárásokat, illetve a 

nemzetközi könyvvizsgálati standardok szerinti ellenőrzést vagy felülvizsgálatot is végeztünk volna az 

említett standardokkal összhangban, akkor azok egyéb kérdésekre is felhívhatták volna figyelmünket, 

amelyeket belefoglaltunk volna a jelentésbe. 

 

Kivételek  

 

Az alábbiakban felsorolt kivételektől eltekintve a [kedvezményezett] [kapcsolódó harmadik fél]  

egyetértett a standard megállapításokkal és a könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátott minden olyan 

dokumentumot és számviteli információt, amelyre a könyvvizsgálónak szüksége van a kért eljárások 

elvégzéséhez és a standard megállapítások megerősítéséhez. 

Sorolja fel a kivételeket, és egészítse ki azokat az egyes kivételek okára és – ha ismertek – 

lehetséges következményeire vonatkozó bármilyen információval. Ha a kivétel számszerűsíthető, 

a megfelelő mennyiséget is adja meg. 

….. 

 

 A lehetséges kivételekről példa formájában adott magyarázatok (a jelentésből törlendő):  

i. a [kedvezményezett] [kapcsolódó harmadik fél] nem értett egyet a … sz. standard nyilatkozattal, mert…; 

ii. a könyvvizsgáló nem tudta elvégezni a(z) … eljárást, mert …. (például az alapvető in formációk 
összeegyeztethetetlensége vagy az adatok hiánya vagy következetlensége miatt);  

iii. a könyvvizsgáló nem tudta megerősíteni a … sz. standard ténymegállapítást, mert …. 

Megjegyzések 

A következő megjegyzéseket tesszük, amelyek relevánsak a [kedvezményezett] [kapcsolódó harmadik 

fél] által alkalmazott módszertan megértése vagy a jelentett eredmények szempontjából: 

 Példa (a jelentésből törlendő): 

Az órabérek számítására alkalmazott módszertant illetően ... 

A 15. sz. standard ténymegállapítás tekintetében meg kell jegyezni, hogy ... 

A cselekvés végrehajtásán nem kizárólagos jelleggel dolgozó alkalmazottak tekintetében a munkaidő -
nyilvántartásra vonatkozó XXIV. referencianyilatkozatban foglaltaktól való eltérésre a [kedvezményezett] 
[kapcsolódó harmadik fél] a következő magyarázatot adta: ... 

 

Mellékletek 

 

                                                 
1  A pénzügyi kimutatás ebben az összefüggésben kizárólag a megállapodás 4. mellékletére vonatkozik, 

amelynek segítségével a kedvezményezett elszámolja költségeit. 



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

Horizont 2020 – Támogatásimegállapodás-minták – Általános minta – Több kedvezményezett – 5. verzió – 

2017. október 18. 

8 

Juttassa el a könyvvizsgálónak a következő dokumentumokat (az egységköltség-alapú 

költségmeghatározási módszertanra vonatkozó igazolás Bizottságnak történő benyújtásakor mellékelje 

őket a jelentéshez): 

 

1. a személyi költségek, a munkaórák és az órabér számítására vonatkozó módszertan rövid 

leírása; 

2. az alkalmazott munkaidő-nyilvántartási rendszer rövid leírása; 

3. a [kedvezményezett] [kapcsolódó harmadik fél] által alkalmazott munkaidő-nyilvántartási 

adatok szemléltető példája; 

4. minden felhasznált – becsült vagy előirányzott – tényező leírása annak kifejtésével, hogy ezek 

miért relevánsak a személyi költségek számítása szempontjából, illetve hogy objektív és 

ellenőrizhető információkon alapulnak-e; 

5. összefoglaló adatlap a [kedvezményezett] [kapcsolódó harmadik fél]  által a közvetlen 

alkalmazottainak tekintetében elszámolt órabérről, amelyet a könyvvizsgáló a mintában 

szereplő valamennyi alkalmazottra vonatkozóan újraszámított (a neveket nem kell feltüntetni); 

6. összehasonlító táblázat, amely a mintában szereplő valamennyi személy vonatkozásában 

összefoglalja a) a [kedvezményezett] [kapcsolódó harmadik fél]  által a pénzügyi 

kimutatás(ok)ban elszámolt időt és b) a könyvvizsgáló által ellenőrzött munkaidő-

nyilvántartás szerinti időigényt; 

7. a könyvvizsgálónak eljuttatott teljességi nyilatkozat másolata. 

 

E jelentés felhasználása 

 

Ez a jelentés kizárólag „A megbízás indokolása” című 1.1. pontban megadott célra készült.  

 

A jelentés: 

- bizalmas, és azt a megállapodás 18.1.2. cikkével összefüggésben a [kedvezményezettnek] 

[kapcsolódó harmadik félnek] be kell nyújtania a Bizottságnak, 

- ezt a jelentést a [kedvezményezett] [kapcsolódó harmadik fél]  vagy a Bizottság más célra nem 

használhatja fel, és nem adhatja tovább más feleknek sem, 

- csak az arra engedéllyel rendelkező felek előtt fedhető fel, ilyen különösen az Európai Csalás 

Elleni Hivatal (OLAF) és az Európai Számvevőszék,  

- csak a fentiekben meghatározott szokásos költségszámítási gyakorlatra vonatkozik, és nem a 

[kedvezményezett] [kapcsolódó harmadik fél]  pénzügyi kimutatásairól szóló jelentés. 

 

E jelentés elkészítésével összefüggésben a könyvvizsgáló és a kedvezményezett[, illetve a kapcsolódó 

harmadik fél] között nem áll fenn olyan összeférhetetlenség2, amelynek kihatása lehetne a jelentésre. 

A jelentés elkészítéséért a könyvvizsgáló összesen ______ EUR díjat kapott (beleértve a levonható 

hozzáadottérték-adót, amelynek összege ______ EUR). 

 

Készséggel állunk rendelkezésükre a jelentés megvitatása céljából, és szükség esetén további 

tájékoztatást és támogatást adunk. 

 

Tisztelettel: 

                                                 
2  Összeférhetetlenség akkor áll fenn, ha a könyvvizsgáló tárgyilagossága az igazolás kiállítása tekintetében 

ténylegesen vagy látszólag sérül, mivel például:  
–  részt vett a pénzügyi kimutatások elkészítésében,  
–  közvetlen haszna fog származni az igazolás elfogadásából, 
–  közeli kapcsolatban áll a kedvezményezettet képviselő bármely személlyel, 

–  igazgatója, vagyonkezelője vagy partnere a kedvezményezettnek, vagy 
–  más olyan helyzetben van, amely veszélyezteti függetlenségét, illetve azon képességét, hogy az igazolást 

pártatlanul állítsa ki. 
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[a könyvvizsgáló hivatalos neve] 

[a meghatalmazott képviselő neve és beosztása] 

[ÉÉÉÉ. hónap NN.] 

A könyvvizsgáló aláírása 
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A kedvezményezett / kapcsolódó harmadik fél által teendő nyilatkozatok („nyilatkozatok”), a könyvvizsgáló által elvégzendő eljárások 

(„eljárások”) és a könyvvizsgáló által megerősítendő standard ténymegállapítások („megállapítások”) 

 

A Bizottság fenntartja magának a jogot arra, hogy a könyvvizsgálónak iránymutatást adjon a teendő nyilatkozatokkal, az elvégzendő eljárásokkal és a 

megerősítendő megállapításokkal, valamint bemutatásuk módjával kapcsolatban. A Bizottság fenntartja magának a jogot a nyilatkozatoknak, eljárásoknak és 

megállapításoknak a kedvezményezett / kapcsolódó harmadik fél írásos értesítését követő módosítására azért, hogy az eljárásokat hozzáigazítsa a támogatási 

megállapodás(ok) változásaihoz vagy bármilyen más körülményhez.  

 

Amennyiben ez az igazolás az egységköltség-alapú költségmeghatározás alapján elszámolt közvetlen személyi költségek számítására és visszaigénylésére a 

kapcsolódó harmadik fél által szokásosan alkalmazott számviteli gyakorlatra vonatkozik, az alábbiakban a „kedvezményezett”-re történő utalások a 

„kapcsolódó harmadik fél”-re történő utalásként értendők. 

 

Az esetleges eltérésekre a jelentésben adjon magyarázatot. 

A kedvezményezett által teendő nyilatkozatok  A könyvvizsgáló által elvégzendő eljárások és az általa megerősítendő 

megállapítások 

A. A módszertan alkalmazása 

I. Az alábbiakban leírt módszertant [ÉÉÉÉ. hónap NN.] óta 
használják. 

II. A kedvezményezett által használt módszertan következő tervezett 
módosítása [ÉÉÉÉ. hónap NN.]-án/-én lép életbe. 

Eljárás: 

 A könyvvizsgáló ezeket az időpontokat összevetette a kedvezményezett által 
rendelkezésre bocsátott dokumentumokkal. 

Ténymegállapítás: 

1. A kedvezményezett által megadott időpontok összeegyeztethetők a 
dokumentációval. 

B. A módszertan leírása 

III. Az egységköltség-alapú költségmeghatározási módszertant 
következetesen alkalmazzák, és azt a vonatkozó eljárások megfelelően 

tükrözik. 

[Ismertesse az Önök által a személyi költségek, a munkaóraszám és az órabérek 
számítására használt módszertant, és ezek leírását adja át a könyvvizsgálónak és 
mellékelje ehhez az igazoláshoz.] 
 
[Amennyiben a „B. A módszertan leírása” szakaszban szereplő nyilatkozatot a 

Eljárás: 

 A könyvvizsgáló áttekintette a leírást, valamint a módszertant ismertető 
vonatkozó útmutatókat és/vagy belső iránymutatásokat. 

Ténymegállapítás: 

2. A rövid leírás összhangban volt a vonatkozó útmutatókkal, belső 
iránymutatásokkal és/vagy a könyvvizsgáló által áttekintett egyéb igazoló 
dokumentumokkal.  

3. A módszertant a kedvezményezett szokásos költségszámítási gyakorlata 
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Az esetleges eltérésekre a jelentésben adjon magyarázatot. 

A kedvezményezett által teendő nyilatkozatok  A könyvvizsgáló által elvégzendő eljárások és az általa megerősítendő 

megállapítások 

kedvezményezett nem tudja jóváhagyni vagy nincs írásos módszertan az 
egységköltség-alapú költségmeghatározásra, azt az alábbiakban meg kell 
említeni, valamint azt a könyvvizsgálónak a ténymegállapításokról szóló fő 
jelentésben kivételként kell megjelölnie: 

- …] 

részeként általánosan alkalmazta.  

C. Személyi költségek 

Általános szempontok 
IV. Az egységköltségek (órabérek) a nemzeti jogszabályokban és 

munkaszerződésekben vagy azokkal egyenértékű kinevezési 
okmányokban előírt javadalmazás részét képező (szülői szabadság 

idején is folyósított) fizetésekre, társadalombiztosítási hozzájárulásokra, 
adókra és egyéb költségekre korlátozódnak. 

V. Az alkalmazottak a nemzeti jog rendelkezéseinek megfelelően a 
kedvezményezett közvetlen alkalmazásában állnak, valamint kizárólag 
a kedvezményezett felügyelete alatt és felelősségére dolgoznak. 

VI. A kedvezményezett szokásos gyakorlatának megfelelően fizeti ki 

alkalmazottait. Ez annyit jelent, hogy a személyzeti költségek 
felszámolása a kedvezményezett szokásos bérelszámolási politikájának 
megfelelően történik (idetartozik a bérpolitika, a túlórák 
elszámolásának rendszere, a változó javadalmazás), és az EU-val vagy 
az Euratommal kapcsolatos feladatokhoz rendelt alkalmazottak 
tekintetében nem léteznek külön feltételek, kivéve, ha ilyen feltételeket 

a támogatási megállapodás(ok) kifejezetten előír(nak). 

VII. Szokásos költségszámítási gyakorlatával összhangban a 
kedvezményezett az egységköltség-alapú költségmeghatározás céljából 
a megfelelő csoportba/kategóriába/költséghelyre sorolja be 
alkalmazottait. 

VIII. A személyi költségek meghatározása a kedvezményezett bérelszámolási 

és számviteli rendszerén alapul. 

IX. A tényleges személyi költségek minden kivételes kiigazítása releváns 
előirányzott vagy becsült tényezők alapján történt, valamint objektív és 

Eljárás: 

A könyvvizsgáló az e C. szakasz, valamint a D–F. szakaszok szerinti eljárások 
elvégzésére kiválasztja az alkalmazottak mintáját.  
[A könyvvizsgáló kiválasztotta a „Horizont 2020” cselekvés(ek)hez rendelt tíz 
alkalmazottból álló véletlenszerű mintát. Ha a „Horizont 2020” cselekvés(ek)hez rendelt 

alkalmazottak száma tíznél kevesebb, a könyvvizsgáló a mintába beleveszi a „Horizont 
2020” cselekvés(ek)hez rendelt valamennyi alkalmazottat, majd a mintát tíz 
alkalmazottig kiegészíti más alkalmazottakkal, függetlenül azok feladatkörétől.] E minta 
vonatkozásában: 

 a könyvvizsgáló áttekintette a személyi költségekre vonatkozó valamennyi 
dokumentumot, mint például a munkaszerződéseket, fizetési jegyzékeket, a 

bérelszámolási vonatkozású (például a bérpolitikával, a túlórák elszámolásával, 
a változó javadalmazás rendszerével kapcsolatos) dokumentumokat, számviteli 
és bérelszámolási nyilvántartásokat, az adózás, a munkajog és a 
társadalombiztosítás területén alkalmazandó nemzeti jogi rendelkezéseket, 
valamint minden egyéb, az igényelt személyi költségeket igazoló 
dokumentumot, 

 a könyvvizsgáló áttekintette különösen a mintában szereplő alkalmazottak 
munkaszerződését a következők ellenőrzésére: 

i.  az alkalmazandó nemzeti jogszabályokkal összhangban a 
kedvezményezett közvetlen alkalmazásában álltak; 

ii. a munkát a kedvezményezett kizárólagos technikai felügyelete mellett és 
felelősségére végezték; 

iii.  javadalmazásuk a kedvezményezett szokásos gyakorlatának megfelelően 
történt;  
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Az esetleges eltérésekre a jelentésben adjon magyarázatot. 

A kedvezményezett által teendő nyilatkozatok  A könyvvizsgáló által elvégzendő eljárások és az általa megerősítendő 

megállapítások 

ellenőrizhető információkon alapult. [Ismertesse az „előirányzott vagy 
becsült tényezőket” és relevanciájukat a személyi költségek 
szempontjából, fejtse ki észszerű voltukat és azt, hogy objektív és 
ellenőrizhető információkon alapultak-e. Magyarázatát adja át a 

könyvvizsgálónak, és mellékelje ezen igazoláshoz]. 

X. Az igényelt személyi költségek a következő nem támogatható költségek 
egyikét sem tartalmazzák: tőkehozamhoz kapcsolódó költségek; 
adósság- és adósságszolgálati költségek; jövőbeli veszteségekre vagy 
tartozásokra képzett céltartalékok; fizetendő kamatok; kétes tartozások; 
árfolyamveszteségek; a kedvezményezett bankja által a Bizottság / az 
Ügynökség átutalásai kapcsán felszámított bankköltségek; túlzott vagy 

felelőtlen kiadások; levonható hozzáadottérték-adó vagy a cselekvés 
végrehajtásának felfüggesztése idején felmerült költségek. 

XI. Személyi költségeket nem számoltak el az EU vagy az Euratom más 
támogatása terhére (ideértve a tagállamok által odaítélt, de az EU 
költségvetéséből finanszírozott támogatásokat, valamint az ugyanarra az 
időszakra vonatkozóan az EU vagy az Euratom költségvetésének 

végrehajtása keretében a Bizottságtól/Ügynökségtől eltérő szerv által 
odaítélt támogatásokat is, kivéve, ha a kedvezményezett bizonyítani 
tudja, hogy a vissza nem térítendő működési támogatás a cselekvés 
semmilyen költségét nem fedezi).  

 
Ha a támogatási megállapodás(ok) értelmében egyéb javadalmazás kerül 

kifizetésre 

XII. A kedvezményezett nonprofit jogalany. 

XIII. Az egyéb javadalmazás megfelel a kedvezményezett szokásos 
javadalmazási gyakorlatának, és azt minden olyan esetben kifizetik, 
amikor meghatározott típusú munkára vagy szakértelemre van szükség. 

XIV. Az egyéb javadalmazás számítására szolgáló kritériumok objektívek, és 

az igénybe vett finanszírozás forrásától függetlenül általánosan 
alkalmazzák őket. 

iv. a kedvezményezett szokásos számviteli gyakorlatával összhangban az 
egységköltség-alapú költségmeghatározás céljából a megfelelő 
csoportba/kategóriába/költséghelyre sorolták be őket;  

 a könyvvizsgáló megbizonyosodott arról, hogy a személyi költségek 

számításakor nem vettek figyelembe nem támogatható költségelemeket vagy 
más költségkategóriákban igényelt költségeket, illetve más támogatástípusok 
vagy az EU költségvetéséből finanszírozott más támogatások keretében 
elszámolt költségeket, 

 a könyvvizsgáló az egységköltség-alapú költségmeghatározásnál figyelembe 
vett személyi költségek teljes összegét számszakilag összevetette a kötelező 
beszámolókban és a bérelszámolási rendszerben rögzített személyi költségek 

teljes összegével, 

 amennyiben a tényleges személyi költségeket előirányzott vagy becsült 
tényezők figyelembevételével korrigálták, a könyvvizsgáló alaposan 
megvizsgálta ezeket a tényezőket, és ellenőrizte az információk forrását annak 
megerősítésére, hogy a szóban forgó tényezők összeegyeztethetők az objektív 
és ellenőrizhető információkkal, 

 egyéb javadalmazás igénylése esetén a könyvvizsgáló meggyőződött a 
következőkről: a kedvezményezett nonprofit jogalany, az egyéb javadalmazás 
felső határa teljes munkaidős egyenértékenként 8 000 EUR volt, és azt 
arányosan csökkentették, ha az adott alkalmazott nem kizárólag a cselekvés(ek) 
végrehajtásán dolgozott, 

 a könyvvizsgáló újraszámította a mintában szereplő alkalmazottak személyi 

költségeit. 

Ténymegállapítás: 

4. A javadalmazás személyi költségként igényelt valamennyi elemét megfelelő 
dokumentumok igazolják. 

5. A mintában szereplő alkalmazottak a nemzeti jog rendelkezéseinek megfelelően 
a kedvezményezett közvetlen alkalmazásában álltak, valamint kizárólag a 

kedvezményezett felügyelete alatt és felelősségére dolgoztak. 
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Az esetleges eltérésekre a jelentésben adjon magyarázatot. 

A kedvezményezett által teendő nyilatkozatok  A könyvvizsgáló által elvégzendő eljárások és az általa megerősítendő 

megállapítások 

XV. A támogatási megállapodás(ok) vonatkozásában az órabérek 
számításához használt személyi költségek részét képező egyéb 
javadalmazás felső határa teljes munkaidős egyenértékenként 8 000 
EUR (amelyet időarányosan csökkenteni kell, ha az adott alkalmazott 

nem kizárólag a cselekvés végrehajtásán dolgozik). 

 
 
 
 
 
[Amennyiben a „C. Személyi költségek” szakaszban szereplő némelyik 

nyilatkozatot a kedvezményezett nem tudja jóváhagyni, az(oka)t az alábbiakban 
meg kell említeni, valamint az(oka)t a könyvvizsgálónak a ténymegállapításokról 
szóló fő jelentésben kivételként kell megjelölnie: 

- …] 

 
 
 

6. Munkaszerződésük összhangban volt a kedvezményezett szokásos politikájával. 

7. A személyi költségeket megfelelően dokumentálták, és azok kizárólag a 
fizetéseket, a társadalombiztosítási hozzájárulásokat (nyugdíjjárulékok, 
egészségbiztosítás, a munkanélküli alapba fizetett hozzájárulások stb.), adókat 

és a javadalmazás részét képező más, jogszabályban előírt költségeket (fizetett 
szabadság idejére járó távolléti díj, tizenharmadik havi fizetés stb.) foglalják 
magukban. 

8. A személyi egységköltségek számításánál figyelembe vett végösszegek 
összhangban vannak a bérelszámolási és számviteli nyilvántartásban rögzített 
végösszegekkel. 

9. Amennyiben a tényleges személyi költségeket kiigazították a költségvetésben 

előirányzott vagy becsült tényezők alapján, e tényezők relevánsak voltak a 
személyi költségek meghatározása szempontjából, továbbá összhangban voltak 
az objektív és ellenőrizhető információkkal. A következő, költségvetésben 
előirányzott vagy becsült tényezőket vették figyelembe: — (tüntesse fel a 
tényezőket és értéküket). 

10. A személyi költségek nem tartalmaztak nem támogatható elemeket. 

11. Az egyéb javadalmazás kifizetésekor teljesültek a különös támogathatósági 
feltételek: a) a támogatási megállapodásokban a kedvezményezett nonprofit 
jogalanyként szerepel; b) az egyéb javadalmazás kifizetése az igénybe vett 
finanszírozás forrásától függetlenül általánosan alkalmazott objektív 
kritériumok szerint történt; és c) a javadalmazás felső határa teljes munkaidős 
egyenértékenként 8 000 EUR volt (vagy nem haladta meg a megfelelő 

időarányos összeget, ha az adott személy az év során nem teljes munkaidőben 
dolgozott a cselekvés végrehajtásán vagy nem kizárólag a cselekvés 
végrehajtásán dolgozott).  

D. Munkaórák 

XVI. Teljes munkaidőben dolgozó alkalmazottanként a munkaórák száma a 
következő [a nem kívánt rész törlendő]: 

A. évi 1720 óra a teljes munkaidőben dolgozó személyek esetében 

Eljárás (ugyanaz a mintavételi alap, mint a C. szakaszban (Személyi költségek)): 

 A könyvvizsgáló meggyőződött arról, hogy az alkalmazott munkaóraszám 
megfelel az A, B vagy C módszernek. 

 A könyvvizsgáló ellenőrizte, hogy helytálló-e a teljes munkaidőben dolgozó 
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Az esetleges eltérésekre a jelentésben adjon magyarázatot. 

A kedvezményezett által teendő nyilatkozatok  A könyvvizsgáló által elvégzendő eljárások és az általa megerősítendő 

megállapítások 

(illetve ennek időarányos hányada a nem teljes munkaidőben 
dolgozó személyek esetében); 

B. azon órák teljes száma, amelyeket a személy az adott évben a 
kedvezményezett számára ledolgozott; 

C. a kedvezményezett által az általa foglalkoztatottak esetében a 
szokásos költségszámítási gyakorlatának megfelelően általánosan 
figyelembe vett standard éves munkaóraszám. E számnak el kell 
érnie a standard elméleti éves munkaóraszám legalább 90%-át. 

 A B módszer alkalmazása esetén 

XVII. A ledolgozott órák teljes számának számítása a következőképpen 
történt: az adott személy munkaszerződésben, alkalmazandó 

munkaügyi megállapodásban vagy nemzeti jogszabályokban 
meghatározott elméleti éves munkaóraszáma megnövelve a túlórák 
mennyiségével, és csökkentve a távollétek (például betegszabadság 
vagy külön szabadság) időtartamával. 

XVIII. Az „elméleti éves munkaóraszám” azon órák száma, amelyek alatt a 
munkaszerződés, az alkalmazandó kollektív szerződés vagy a 

munkaidőre vonatkozó nemzeti jogi rendelkezések értelmében az 
adott személynek munkát kell végeznie, a munkáltató 
rendelkezésére kell állnia és el kell látnia feladatait és/vagy 
teljesítenie kell kötelezettségeit. 

XIX. A szerződés (alkalmazandó kollektív szerződés vagy a munkaidőre 
vonatkozó nemzeti jogszabályok) meghatározza a munkaidőt, ami 

lehetővé teszi az elméleti éves munkaóraszám számítását.  

A C módszer alkalmazása esetén 

XX. A munkaórák standard éves száma a teljes munkaidős egyenértéknek 
felel meg. 

XXI. Az órabér meghatározásának alapját képező éves munkaórák száma: i. 
megfelel a kedvezményezett szokásos számviteli gyakorlatának; ii. eléri 

alkalmazottanként megállapított munkaóraszám. 

 A B módszer alkalmazása esetén a könyvvizsgáló valamennyi releváns 
dokumentum, a nemzeti jogszabályok, a munkaügyi megállapodások és 
munkaszerződések megvizsgálásával ellenőrizte a következőket: i. miként 

állapították meg a munkaórák teljes számát; és ii. a szerződés meghatározta-e az 
elméleti éves munkaóraszámot. 

 A C módszer alkalmazása esetén a könyvvizsgáló valamennyi releváns 
dokumentum, a nemzeti jogszabályok, a munkaügyi megállapodások és 
munkaszerződések megvizsgálásával áttekintette, miként határozták meg a 
munkaórák standard éves számát, valamint megbizonyosodott arról, hogy az e 
számítás céljából figyelembe vett éves munkaórák száma eléri a standard éves 

munkaóraszám legalább 90 %-át. 

Ténymegállapítás: 

Általános szempontok 

12. A kedvezményezett a baloldali oszlopban megjelölt A, B vagy C módszernek 
megfelelő munkaóraszámot alkalmazott. 

13. A teljes munkaidőben dolgozó alkalmazottankénti éves munkaóraszám pontos 

volt. 

A B módszer alkalmazása esetén 

14. Az „elméleti éves munkaóraszám”, a túlórák mennyiségének és a távollétek 
időtartamának meghatározása a kedvezményezett által rendelkezésre bocsátott 
dokumentumok alapján ellenőrizhető volt, és a teljes munkaóraszám számítása 
pontos volt.  

15. A szerződés meghatározta a munkaidőt, ami lehetővé tette az elméleti éves 
munkaóraszám számítását. 

A C módszer alkalmazása esetén 

16. Az éves munkaórák számának meghatározása megfelelt a kedvezményezett 
szokásos költségszámítási gyakorlatának. 
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az elméleti munkaórák standard éves számának legalább 90 %-át. 

XXII. Az elméleti munkaóraszám azon órák száma, amelyek alatt az adott 
személynek a kedvezményezett rendelkezésére kell állnia, és teljesítenie 
kell a munkaszerződésben, a kollektív szerződésben vagy a nemzeti 

munkaügyi jogszabályokban előírt kötelezettségeit. A kedvezményezett 
által megjelölt elméleti éves munkaóraszámot alátámasztják a 
munkaszerződések, a nemzeti jogszabályok vagy egyéb igazoló 
dokumentumok.  

[Amennyiben a „D. Munkaóraszám” szakaszban szereplő némelyik kijelentést a 
kedvezményezett nem tudja jóváhagyni, azokat az alábbiakban meg kell említeni, 
valamint azokat a könyvvizsgálónak a jelentésben kivételként kell megjelölnie: 

- …] 

17. Az elméleti éves munkaóraszám meghatározását megerősítették a 
kedvezményezett által rendelkezésre bocsátott dokumentumok. 

18. Az órabér számításánál figyelembe vett éves munkaóraszám elérte az elméleti 
éves munkaóraszám legalább 90 %-át. 

E. Órabérek 

Az órabérek helytállóak, mert: 
 

XXIII. Az órabérek meghatározása helyes, mivel az éves személyi költségek és 

egy adott csoport (például személyzeti kategória vagy szervezeti egység 
vagy költséghely az alkalmazott módszertantól függően) éves 
munkaóraszámának hányadosaként számították ki őket, valamint 
megfelelnek a fenti C. és D. szakaszban tett nyilatkozatok tartalmának.  

 
 

 
[Amennyiben az „E. Órabérek” szakaszban szereplő kijelentést a 
kedvezményezett nem tudja jóváhagyni, azt az alábbiakban meg kell említeni, 
valamint azt a könyvvizsgálónak a jelentésben kivételként kell megjelölnie: 

- …] 

 

Eljárás 

 A könyvvizsgáló megkapta a kedvezményezett által az alkalmazott módszertan 
szerint kiszámított személyi órabérek listáját. 

 A könyvvizsgáló megkapta az összes releváns alkalmazottat tartalmazó listát, 

amelynek alapján a személyi órabér(ek) számítása történik. 
 
10 szúrópróbaszerűen kiválasztott alkalmazott esetében (ugyanaz a mintavételi alap, 
mint a C. szakaszban (Személyi költségek)): 

 A könyvvizsgáló újraszámította az órabéreket. 

 A könyvvizsgáló megbizonyosodott arról, hogy az alkalmazott módszertan 

megfelel a szervezet szokásos számviteli gyakorlatának, valamint hogy a 
módszertant objektív kritériumok alapján, a finanszírozás forrásától függetlenül 
a szervezet valamennyi tevékenységére következetesen alkalmazzák. 

Ténymegállapítás: 

19. A mintában szereplő alkalmazottak órabérének újraszámítása nem mutatott 
eltérést. 

F. Munkaidő-nyilvántartás Eljárás 
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XXIV. Az olyan személyek esetében, akik nem kizárólag valamelyik „Horizont 
2020” cselekvés végrehajtásán dolgoznak, nyilvántartják a munkaidőt. 
Papíralapú/számítógépes rendszerek [a nem kívánt rész törlendő] 
segítségével naponta/hetente/havonta [a nem kívánt rész törlendő] 

rögzítik legalább a támogatási megállapodás(ok)hoz kapcsolódóan 
ledolgozott összes óraszámot. 

XXV. A kizárólag valamely „Horizont 2020” cselekvés végrehajtásán dolgozó 
személyek esetében a kedvezményezett vagy aláírt egy ilyen értelmű 
nyilatkozatot, vagy gondoskodott a szóban forgó személyek 
munkaidejét rögzítő rendszer kialakításáról. 

XXVI. Az érintett személy (papíron vagy elektronikusan) aláírta a munkaidő-

nyilvántartási adatokat, amelyeket a projektvezető vagy a közvetlen 
felettes legalább havonta jóváhagyott. 

XXVII. Intézkedéseket hoztak annak megakadályozására, hogy a személyzet: 

i.  ugyanazokat a munkaórákat kétszer rögzítse;  

ii. munkaórákat rögzítsen távolléti időszakokra (például szabadság, 
betegszabadság);  

iii.  az órabérek meghatározásánál figyelembe vett éves 
munkaóraszámnál nagyobb munkaóraszámot rögzítsen; és  

iv. a cselekvés végrehajtásának időszakán kívül eső munkaórákat 
rögzítsen. 

XXVIII. A nyilvántartásban nem rögzítettek a cselekvés végrehajtásának 
időszakán kívül eső munkaórákat. 

XXIX. Nem adtak meg az órabérek meghatározásánál figyelembe vett éves 
munkaóraszámnál nagyobb munkaóraszámot. 

 

 

[A könyvvizsgálónak adjon rövid leírást az alkalmazott munkaidő-nyilvántartási 
rendszerről és a rendszer megbízhatóságát biztosító intézkedésekről, és a leírást 

 A könyvvizsgáló áttekintette a munkaidő-nyilvántartás módszertanát ismertető 
rövid leírást, a releváns útmutatókat és/vagy belső iránymutatásokat. 

 

A C. szakaszban (Személyi költségek) említett, 10 alkalmazottat magában foglaló 

véletlenszerű minta vonatkozásában a könyvvizsgáló áttekintette a munkaidő-
nyilvántartást, és megbizonyosodott különösen a következőkről: 

 a nem kizárólag a cselekvés végrehajtásán dolgozó személyek esetében 
rendelkezésre álltak munkaidő-nyilvántartási adatok, 

 a kizárólag valamely „Horizont 2020” cselekvés végrehajtásán dolgozó 
személyek esetében rendelkezésre álltak munkaidő-nyilvántartási adatok, vagy 
– másik lehetőségként – rendelkezésre állt a kedvezményezett által aláírt olyan 

nyilatkozat, amely tanúsítja, hogy e személyek kizárólag valamely „Horizont 
2020” cselekvés végrehajtásán dolgoztak, 

 a munkaidő-nyilvántartási adatokat kellő időben aláírták és jóváhagyták, és 
minden minimumkövetelmény teljesült, 

 a megadott időszakokban a személyek a cselekvés végrehajtásán dolgoztak, 

 nem számoltak el az órabérek meghatározásánál figyelembe vett 

munkaóraszámnál nagyobb munkaóraszámot, 

 létezett belső kontrollrendszer annak megakadályozására, hogy munkaórákat 
kétszer, illetve szabadság vagy betegség miatti távollét idejére rögzítsenek, 
hogy a „Horizont 2020” cselekvések terhére személyenként és éves szinten az 
órabérek meghatározásánál figyelembe vett éves munkaóraszámnál nagyobb 
óraszámot számoljanak el, hogy a nyilvántartásban a cselekvés végrehajtásának 

időszakán kívül eső munkaórákat rögzítsenek, 

 a könyvvizsgáló az összeegyeztethetőség ellenőrzésére összevetette a megadott 
információkat a személyzeti nyilvántartás adataival, valamint meggyőződött a 
belső kontrollrendszerek hatékonyságáról. Ezenkívül a könyvvizsgáló 
megbizonyosodott arról, hogy a „Horizont 2020” cselekvések terhére 
személyenként és éves szinten nem számoltak el az órabérek meghatározásánál 
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mellékelje ehhez az igazoláshoz1]. 

 

 
 [Amennyiben az „F. Munkaidő-nyilvántartás” szakaszban szereplő némelyik 

nyilatkozatot a kedvezményezett nem tudja jóváhagyni, azokat az alábbiakban 
meg kell említeni, valamint azokat a könyvvizsgálónak a jelentésben kivételként 
kell megjelölnie: 

- …] 
 

figyelembe vett éves munkaóraszámnál nagyobb óraszámot, valamint 
meggyőződött arról, hogy a cselekvés terhére nem számoltak el a cselekvés 
végrehajtásának időszakán kívül eső munkaórákat. 

Ténymegállapítás: 

20. A munkaidő-nyilvántartásról szóló, a kedvezményezett által rendelkezésre 
bocsátott rövid leírás, útmutatók és/vagy belső iránymutatások 
összeegyeztethetők voltak a gazdálkodási jelentésekkel/adatokkal és más 
áttekintett dokumentumokkal, valamint a kedvezményezett azokat a pénzügyi 
kimutatások elkészítéséhez általánosan alkalmazta. 

21. A véletlenszerű minta vonatkozásában rögzítették a munkaidőt, a kizárólag a 
cselekvés végrehajtásán dolgozó alkalmazottak esetében pedig rendelkezésre 

állt vagy egy aláírt nyilatkozat, vagy munkaidő-nyilvántartás.  

22. A véletlenszerű minta vonatkozásában az alkalmazottak aláírták a munkaidő-
nyilvántartási adatokat, amelyeket a projektvezető/közvetlen felettes legalább 
havonta jóváhagyott. 

23. A cselekvés terhére elszámolt munkaórákat a megadott időszakokban dolgozták 
le. 

24. Nem számoltak el az órabérek meghatározásánál figyelembe vett 
munkaóraszámnál nagyobb óraszámot. 

25. A kedvezményezett bizonyíthatóan ellenőrizte, hogy munkaidőt nem 

                                                 
1  A munkaidő-nyilvántartási rendszer leírásának információkat kell tartalmaznia többek között a munkaidő-nyilvántartás tartalmáról, hatóköréről (teljes körű nyilvántartás 

vagy a cselekvéshez kapcsolódó munkaórák rögzítése, valamennyi alkalmazott vagy csak a „Horizont 2020” cselekvésekben részt vevő alkalmazottak munkaóráinak 
nyilvántartása), részletességéről (például megjelölik-e az egyes elvégzett feladatokat), formájáról, a munkaidő rögzítésének és jóváhagyásának gyakoriságáról (papíron 
vagy számítógépes rendszerekkel; naponta, hetente vagy havonta; ki írja alá, illetve jegyzi ellen), azokról a kontrollrendsze rekről, amelyeket a munkaórák kettős 

beszámításának megakadályozása érdekében vezettek be, illetve annak biztosítására alkalmaznak, hogy a beszámított munkaórák összhangban legyenek a személyzeti 
nyilvántartásban rögzített, például távollétekre és utazásokra vonatkozó adatokkal, valamint a munkaidő -nyilvántartási rendszerre jellemző információáramlásról és a 
rendszernek a pénzügyi kimutatások elkészítésére való felhasználásáról. 
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számoltak-e el kétszer, a rögzített munkaóraszám összeegyeztethető-e a 
távollétre vonatkozó adatokkal és az éves munkaóraszámmal, valamint hogy a 
nyilvántartásban nem rögzítettek-e a cselekvés végrehajtásának időszakán kívül 
eső munkaórákat. 

26. Az elszámolt munkaóraszám összeegyeztethető a személyzeti nyilvántartás 
adataival. 

 

 

[a [kedvezményezett] [kapcsolódó harmadik fél] hivatalos neve] 

 

 

[a könyvvizsgáló hivatalos neve] 

[a meghatalmazott képviselő neve és beosztása]     [a meghatalmazott képviselő neve és beosztása] 

[ÉÉÉÉ. hónap NN.] [ÉÉÉÉ. hónap NN.] 

<A [kedvezményezett][kapcsolódó harmadik fél] aláírása> <A könyvvizsgáló aláírása> 

 
 

 

 

 


	A becsült költségvetés 2. melléklet szerinti bontása – módosítás nélkül (lásd az 55. cikket) – kiigazítható a kedvezményezettek, a költségvetési kategóriák és/vagy a 2. mellékletben meghatározott költségformák közötti átcsoportosításokkal, amennyiben ...
	A „támogatás végleges összege” függ attól, hogy a cselekvés végrehajtása során mennyire érvényesülnek e megállapodás feltételei.
	Ezt az összeget [a Bizottság][az Ügynökség] az egyenleg kifizetésekor (lásd a 21.4. cikket), a következő lépésekben határozza meg:
	1. lépés: A visszatérítési ráták alkalmazása a támogatható költségekre
	2. lépés: Korlátozás a támogatás maximális összegére
	3. lépés: Csökkentés a haszonszerzés tilalma miatt
	4. lépés: Csökkentés súlyos hiba, szabálytalanság vagy csalás, illetve a kötelezettségek súlyos megszegése miatt
	5.3.3.  3. lépés: Csökkentés a haszonszerzés tilalma miatt
	A támogatás nem termelhet hasznot.
	„Haszon” alatt azt az összeget kell érteni, amellyel az 1. és a 2. lépésben meghatározott összeg megnövelve a cselekvés összes bevételével meghaladja a cselekvés összes támogatható költségét.
	A „cselekvés összes támogatható költsége” [a Bizottság][az Ügynökség] által jóváhagyott teljes konszolidált támogatható költség.
	A „cselekvés összes bevétele” a cselekvés teljes időtartama alatt (lásd a 3. cikket) termelt teljes konszolidált bevétel.
	Bevételnek kell tekinteni:
	a) a cselekvés által termelt jövedelmet; ha a jövedelem e megállapodás alapján vásárolt felszerelés vagy más javak eladásából származik, akkor a jövedelem legfeljebb az e megállapodás alapján támogathatóként elszámolt összeggel egyezik meg;
	b) a harmadik felek által a kedvezményezettnek [vagy valamely kapcsolódó harmadik félnek] kifejezetten a cselekvés céljára történő felhasználásra nyújtott pénzbeni hozzájárulásokat; valamint
	c) a harmadik felek által kifejezetten a cselekvés céljára történő felhasználásra térítésmentesen rendelkezésre bocsátott olyan természetbeni hozzájárulásokat, amelyeknek értéke támogatható költségként került elszámolásra.
	Nem kell azonban bevételnek tekinteni:
	a)  a cselekvés eredményeinek hasznosításából származó jövedelmet (lásd a 28. cikket);
	b) a harmadik felek által nyújtott olyan pénzbeni hozzájárulásokat, amelyek felhasználhatók a támogatható költségeken kívüli költségek fedezésére (lásd a 6. cikket);
	c) a harmadik felek által nyújtott olyan pénzbeni hozzájárulásokat, amelyek fel nem használt részét a 3. cikkben meghatározott időszak végén nem kell visszafizetni.
	Amennyiben keletkezett haszon, annak összege levonásra kerül az 1. és a 2. lépésben kapott összegből.
	5.3.4.  4. lépés: Csökkentés súlyos hiba, szabálytalanság vagy csalás, illetve a kötelezettségek súlyos megszegése miatt – A támogatás csökkentett összege – Számítás
	A támogatás összegének csökkentése esetén (lásd a 43. cikket) [a Bizottság][az Ügynökség] úgy határozza meg a támogatás csökkentett összegét, hogy a csökkentés összegét (amelyet a hiba, szabálytalanság, csalás vagy kötelezettségszegés súlyosságának ar...
	A támogatás végleges összege a következő két összeg kisebbike lesz:
	- az 1–3. lépésben meghatározott összeg,
	- a támogatásnak a 4. lépésben meghatározott csökkentett összege.
	Ha [a Bizottság][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),...
	Ezt az összeget [a Bizottság][az Ügynökség] a vonatkozó megállapítások alapján, a következőképpen határozza meg:
	- költségek elutasítása esetén úgy, hogy [a Bizottság][az Ügynökség] által az érintett kedvezményezett tekintetében jóváhagyott felülvizsgált végleges költségekre alkalmazza a visszatérítési rátát,
	- a támogatás csökkentése esetén úgy, hogy megállapítja a támogatásnak a hiba, szabálytalanság, csalás vagy kötelezettségszegés súlyossága arányában csökkentett összegéből az érintett kedvezményezettre jutó részt (lásd a 43.2. cikket).
	Egyidejű költségelutasítás és támogatáscsökkentés esetén az érintett kedvezményezett tekintetében a támogatás felülvizsgált végleges összege a fenti két összeg kisebbike lesz.
	[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha a 14. cikket alkalmazni kell: A kapcsolódó harmadik feleknél felmerülő költségek akkor támogathatók, ha értelemszerűen teljesítik az e cikkben (6.1. és 6.2. cikk) és a 14.1.1. cikkben foglalt általános és különös támoga...
	A kapcsolódó harmadik felek jogosultak a 6.3. cikknek megfelelően támogatható költségként elszámolni a cselekvés általuk elvégzett feladatai kapcsán felmerült költségeiket.
	14.1.2. A kedvezményezettek kötelesek biztosítani, hogy a 18., a 20., a 35., a 36. és a 38. cikkben foglalt kötelezettségeik a kapcsolódó harmadik felekre is alkalmazandók legyenek.
	A koordinátor az 1. mellékletben meghatározott időütemezés szerint és feltételek betartásával köteles benyújtani az ugyanott megjelölt „benyújtandó anyagokat”.
	A koordinátornak be kell nyújtania [a Bizottságnak][az Ügynökségnek] (lásd az 52. cikket) az e cikkben meghatározott szakmai és pénzügyi jelentéseket. Ezeknek a jelentéseknek a kifizetési igényeket is tartalmazniuk kell, és az elektronikus információc...
	A cselekvés a következő „jelentéstételi időszakokra” tagolódik:
	– első jelentéstételi időszak: az 1. hónaptól [a][az] [X]. hónapig,
	[– második jelentéstételi időszak: [a][az] [X+1]. hónaptól [a][az] [Y]. hónapig,
	– harmadik jelentéstételi időszak: [a][az] [Y+1]. hónaptól [a][az] [Z]. hónapig,
	[ugyanez mindegyik jelentéstételi időszakra]
	– N-edik jelentéstételi időszak: [a][az] [N+1]. hónaptól [a projekt utolsó hónapja]-ig.]
	A koordinátornak szabályos időközönként, minden egyes jelentéstételi időszak tekintetében az adott időszak végét követően 60 napon belül időközi jelentést kell benyújtania.
	Az időközi jelentéseknek magukban kell foglalniuk:
	a) egy „időközi szakmai jelentést”, amelynek elemei:
	b) egy „időközi pénzügyi jelentést”, amelynek elemei:
	Az utolsó jelentéstételi időszakra vonatkozó időközi jelentés mellett a koordinátornak az utolsó jelentéstételi időszak végét követően 60 napon belül a zárójelentést is be kell nyújtania.
	A zárójelentésnek magában kell foglalnia:
	a) egy közzétételre szánt összefoglalót is magában foglaló „szakmai zárójelentést”, amely tartalmazza:
	i. az eredmények, valamint hasznosításuk és terjesztésük áttekintését;
	ii. a cselekvés végkövetkeztetéseit; és
	iii.  a cselekvés társadalmi-gazdasági hatásainak ismertetését;
	b) egy „pénzügyi zárójelentést”, amelynek elemei:
	i. egy „összefoglaló pénzügyi zárókimutatás”, amelyet az elektronikus információcsere-rendszer automatikusan állít elő, és amely összegzi az összes jelentéstételi időszakra vonatkozó egyedi pénzügyi kimutatásokat, és az egyenleg kifizetésének igénylés...
	ii. egy, az 5. mellékletnek megfelelően kiállított, „a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó igazolás” minden egyes kedvezményezett [és minden egyes kapcsolódó harmadik fél] vonatkozásában, amennyiben az általa tényleges költségként és saját szokásos költs...
	[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – 18 hónapnál hosszabb jelentéstételi időszakokra bontott, 5 millió EUR-t meghaladó összegű támogatások:  A fentiekben (20.1–20.3. cikk) meghatározott jelentéstételi követelményeken túlmenően a koordinátornak minden év [dece...
	Ezekre az adatokra a Bizottságnak elszámolási célból van szüksége, a támogatás végleges összegének meghatározása során nem kerülnek figyelembevételre.]
	[2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: Nem alkalmazandó.]
	A pénzügyi kimutatásokat euróban kell elkészíteni.
	Azoknak a kedvezményezetteknek [és kapcsolódó harmadik feleknek], amelyek az eurótól különböző pénznemben vezetik könyvelésüket, a könyvelésükben rögzített költségeiket Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzétett napi átváltási árfolyam...
	Ha az adott pénznemre vonatkozóan Az Európai Unió Hivatalos Lapja nem közöl napi átváltási árfolyamokat, akkor az átváltást a Bizottság internetes oldalain elszámolási célból közzétett havi árfolyamokból az adott jelentéstételi időszak teljes időtarta...
	Azoknak a kedvezményezetteknek [és kapcsolódó harmadik feleknek], amelyek euróban vezetik könyvelésüket, a más pénznemben felmerült költségeiket saját szokásos számviteli gyakorlatuknak megfelelően kell átváltaniuk euróra.
	Az előzetes kifizetés célja, hogy a kedvezményezettek rendelkezzenek induló tőkével a cselekvés végrehajtásához.
	Az előzetes kifizetés az egyenleg kifizetéséig az EU tulajdona.
	Az előzetes kifizetés összege: [összeg számmal (összeg betűvel)] EUR.
	[A Bizottság][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”.
	Az időközi kifizetések az adott jelentéstételi időszakban a cselekvés végrehajtása során felmerült támogatható költségek visszatérítésére szolgálnak.
	Hacsak nem alkalmazza a 47. vagy a 48. cikket, [a Bizottság][az Ügynökség] az időközi kifizetésként járó összeget az időközi jelentés (lásd a 20.3. cikket) beérkezésétől számított 90 napon belül fizeti ki a koordinátornak.
	2. lépés: Korlátozás a támogatás maximális összegének 90%-ára
	- ha az egyenleg pozitív, akkor a felszabadított összeget a koordinátor 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 koordinátornak,
	- negatív, akkor visszafizettetésre kerül.
	A kifizetendő összeg ugyanakkor – a kedvezményezettek beleegyezése nélkül – beszámítható az egyik kedvezményezettnek [az Ügynökség,] a Bizottság vagy valamely [másik] végrehajtó ügynökség felé fennálló, az EU vagy az Euratom költségvetését érintő tart...
	A kifizetés teljesítésekor [a Bizottság][az Ügynökség] hivatalosan értesíti a koordinátort a kifizetendő összegről, annak megjelölésével, hogy időközi kifizetésről vagy az egyenleg kifizetéséről van-e szó.
	Az egyenleg kifizetésekor az értesítés a támogatás végleges összegét is megjelöli.
	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.
	[A Bizottság][Az Ügynökség] a kifizetéseket euróban teljesíti.
	A kifizetéseket a koordinátor kapja kézhez.
	A kifizetéseknek a koordinátor felé való teljesítésével [a Bizottság][az Ügynökség] eleget tett kifizetési kötelezettségének.
	A koordinátor köteles a kifizetéseket indokolatlan késedelem nélkül szétosztani a kedvezményezettek között.
	A kifizetésekkel kapcsolatos átutalások költségét a felek a következők szerint viselik:
	[A Bizottság][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 koordinátor ezt az összeget csak akkor kapja meg, ha a késedelmes kifizetés kézhezvételétől számítva két hónapon belül azt igényli.
	[A Bizottság][Az Ügynökség] – valamely kedvezményezett részvételének megszüntetését követően, az egyenleg kifizetésekor vagy azt követően – csökkentheti a támogatás összegét (lásd az 5.1. cikket), amennyiben:
	a) egy 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 el...
	A csökkentés mértéke a hiba, szabálytalanság, csalás vagy kötelezettségszegés súlyosságával arányos.
	Ha [a Bizottság][az Ügynökség] az egyenleg kifizetését követően csökkenti a támogatást, kiszámítja az érintett kedvezményezettnek járó támogatás felülvizsgált végleges összegét (lásd az 5.4. cikket). Ha az érintett kedvezményezettnek járó támogatás fe...
	[A Bizottság][Az Ügynökség] részben vagy egészben bármikor felfüggesztheti az egy vagy több kedvezményezettnek járó kifizetéseket, ha:
	 A [szürkére festett, szögletes zárójelek közé írt] mezők esetében (akkor is, ha az előzőek értelmében választható szövegelemben találhatók): a számítógépes rendszer írja be a megfelelő adatot.
	a koordinátort azzal, hogy a nevében írja alá és nyújtsa be a megállapodás módosításait, az 55. cikknek megfelelően.]
	[a kedvezményezettel kapcsolt jogalanyi viszonyban álló vagy hozzá kapcsolódó jogalany teljes hivatalos neve (rövid név)], székhelye: [teljes hivatalos cím] [VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – uniós adószámmal rendelkező kapcsolódó harmadik felek esetében:, uni...
	amely a következő kedvezményezetthez kapcsolódik: [szám], [a kedvezményezett teljes hivatalos neve (rövid név)], székhelye: [teljes hivatalos cím] [VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – uniós adószámmal rendelkező kedvezményezettek esetében:, uniós adószám: [szám]...
	egyetemleges felelősséget vállal a kedvezményezettel
	a kedvezményezettnek a(z) [a megállapodás száma] számú támogatási megállapodás [(rövidítés)] alapján [a Bizottság][az Ügynökség] felé fennálló tartozására, legfeljebb a becsült költségvetésben (lásd a 2. mellékletet) a kapcsolódó harmadik félre vonatk...
	A kapcsolódó harmadik fél visszavonhatatlanul és feltétel nélkül vállalja, hogy első felszólításra, haladéktalanul megfizeti [a Bizottság][az Ügynökség] részére a tőle e nyilatkozat alapján követelt összegeket.
	 A [szürkére festett, szögletes zárójelek közé írt] mezők esetében: adja meg a megfelelő adatokat
	Feladatmeghatározás a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramból finanszírozott egy vagy több támogatási megállapodással összefüggő módszertanra vonatkozó igazolás elkészítésére szóló auditmegbízáshoz
	Független ténymegállapító jelentés a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramból finanszírozott támogatási megállapodásokra vonatkozó módszertanról

