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Felelősségkizáró nyilatkozat 

E támogatásimegállapodás-minta – kizárólag tájékoztatási célból – ismerteti a támogatási 

megállapodások szóban forgó típusára alkalmazható rendelkezések teljes körét. Jogi 

szempontból az a támogatási megállapodás kötelező erejű, amelyet a felek aláírnak. 

 

 

 

A támogatásimegállapodás-minta használatára vonatkozó utasítások 

 A szürke szín azt jelzi, hogy az egyéb uniós támogatásimegállapodás-minták részét 

képező vonatkozó szövegrész tartalma e megállapodás esetében nem alkalmazandó. 

 A [kurzívan szedett, szögletes zárójelek között szereplő] választható szövegelemek 

esetében a releváns változatot ki kell választani, a többi változatot törölni kell. 

 A [szürke hátterű, szögletes zárójelek között szereplő] mezők esetében írja be a megfelelő 

adatokat/információkat.  

 

 

Tájékoztatás a használt kifejezésekről  

 

Az e megállapodásban használt kifejezés: A jogalkotási aktusokban szereplő 

egyenértékű kifejezés: 

Cselekvés  Program 

(Támogatási) megállapodás Szerződés 

Kedvezményezett Pályázó szervezet 

Támogatás Az Unió pénzügyi hozzájárulása 

Terhelési értesítés Visszafizetési felszólítás 

Időközi jelentés Időszakos jelentés 

Előfinanszírozási garancia Biztosíték  

Előfinanszírozás(i kifizetés) Előleg(fizetés) 

Alvállalkozó  Alvállalkozó, a végrehajtó szervet is ideértve 
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TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS  

 

HIVATKOZÁSI SZÁM: [szám] – [rövidítés] 

 

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

 

egyrészről: 

 

a(z) [a tagállam neve] („tagállam”) nevében és megbízásából eljáró [az illetékes hatóság 

teljes hivatalos neve (rövid neve), címe], melyet e megállapodás aláírása céljából [név, 

beosztás] képvisel,  

 

és  

 

másrészről: 

 

a „kedvezményezett”: 

 

[teljes hivatalos név (rövid név)][jogi forma], [hivatalos nyilvántartási szám], székhelye: 

[teljes hivatalos cím], [VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM héaazonosító számmal 

rendelkező kedvezményezettek esetében: héaazonosító száma: [szám],] képviselője e 

megállapodás aláírása céljából: [beosztás, családi és utónév]. 

 

Tekintettel a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági 

termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről, és a 3/2008/EK 

tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. október 22-i 1144/2014/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendeletre
1
, 

tekintettel a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre 

vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről szóló 1144/2014/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló, 2015. április 23-i (EU) 2015/1829 

felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre
2
,  

 

tekintettel a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre 

vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről szóló 1144/2014/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 

2015. október 7-i (EU) 2015/1831 bizottsági végrehajtási rendeletre
3
, 

 

a fent megjelölt felek közös megegyezéssel az alábbi feltételekkel megállapodást kötnek 

egymással.  

 

E megállapodás aláírásával a kedvezményezett elfogadja az Unió pénzügyi hozzájárulását (a 

„támogatás”), és vállalja, hogy e megállapodásnak megfelelően, az abban megállapított 

                                                 
1 HL L 317., 2014.11.4., 56. o. 
2 HL L 266., 2015.10.13., 3. o. 
3 HL L 266., 2015.10.13., 14. o. 
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valamennyi kötelezettség teljesítésével és valamennyi feltétel betartásával saját felelősségi 

körében végrehajtja azt.  

 

E megállapodás a következő részekből áll: 

 

A megállapodás feltételei 

 

1. melléklet  A cselekvés leírása – A pályázat B. része 

 

2. melléklet  A cselekvés becsült költségvetése  

 

3. melléklet  Nem alkalmazandó. 

 

4. melléklet Minta a pénzügyi kimutatások elkészítéséhez 

 

5. melléklet Minta a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó igazolás elkészítéséhez 

 

6. melléklet Minta az időszakos technikai jelentések elkészítéséhez 

 

7. melléklet Minta a technikai zárójelentés elkészítéséhez 

 

[A 14. cikk szerinti választható elem:  

8. melléklet A nyomon követésre vonatkozó feltételek]  
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1. FEJEZET:  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. CIKK: A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA  

 

Ez a megállapodás a kedvezményezett számára a 2. fejezetben meghatározott cselekvés 

végrehajtása céljából odaítélt támogatással kapcsolatos jogokat, kötelezettségeket és 

feltételeket állapítja meg. 

 

 

2. FEJEZET:  A CSELEKVÉS 

 

2. CIKK: A VÉGREHAJTANDÓ CSELEKVÉS  

 

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

elnevezésű cselekvés („cselekvés”) céljára történik. 

 

 

3. CIKK: A CSELEKVÉS IDŐTARTAMA ÉS KEZDÉSI IDŐPONTJA 

 

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

általában: az e megállapodás hatálybalépésének időpontját (lásd a 42. cikket) követő naptári 

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

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

 

4. CIKK: BECSÜLT KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK A 

KÖLTSÉGVETÉSEN BELÜL  

 

4.1. Becsült költségvetés 

 

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

 

A melléklet meghatározza költségvetési kategóriák szerinti bontásban az elszámolható 

költségek becsült nagyságát és a költségformákat (lásd az 5. és a 6. cikket). 

 

4.2.  Átcsoportosítások a költségvetésen belül  

 

A becsült költségvetés 2. melléklet szerinti bontása a megállapodás módosítása nélkül (lásd a 

39. cikket), a költségvetési kategóriák közötti átcsoportosításokkal kiigazítható, ha a 

cselekvés végrehajtása az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően történik.  

 

                                                 
4 A cselekvés végrehajtásának kezdési időpontja a megállapodás hatálybalépésének időpontját követő naptári 

hónap első napja. A cselekvés végrehajtásának kezdési időpontja abban az esetben halasztható el a 

megállapodás hatálybalépésének időpontját legfeljebb hat hónappal követő időpontig, ha a cselekvésnek az 

1. mellékletben szereplő leírása erről rendelkezik, és ha ez a program tárgyát képező termék 

szezonalitásának vagy egy bizonyos rendezvényen vagy vásáron való részvételnek a figyelembevétele 

érdekében indokolt (az (EU) 2015/1831 bizottsági végrehajtási rendelet 10. cikkének (4) bekezdése). 
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Nem jogosult azonban a kedvezményezett 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 

10. cikknek megfelelően jóváhagyásra kerültek.  

 

 

3. FEJEZET:  TÁMOGATÁS 

 

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

VISSZATÉRÍTÉSI RÁTA 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  

[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – a belső piacon végrehajtott egyszerű programok 

esetében: a cselekvés elszámolható költségeinek (lásd a 6. cikket) 70%-át] 

[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – a harmadik országokban végrehajtott egyszerű 

programok esetében: a cselekvés elszámolható költségeinek (lásd a 6. cikket) 80%-át] 

[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – súlyos piaci zavar, a fogyasztói bizalom elvesztése 

vagy egyéb konkrét problémák jelentkezése esetén: a cselekvés elszámolható költségeinek 

(lásd a 6. cikket) 85%-át]  

[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – a belső piacon végrehajtott egyszerű programok 

esetében, amennyiben a kedvezményezett székhelye pénzügyi támogatásban részesülő 

tagállamban van: a cselekvés elszámolható költségeinek (lásd a 6. cikket) 75%-át] 

[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – a harmadik országokban végrehajtott egyszerű 

programok esetében, amennyiben a kedvezményezett székhelye pénzügyi támogatásban 

részesülő tagállamban van: a cselekvés elszámolható költségeinek (lásd a 6. cikket) 85%-át] 

[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – súlyos piaci zavar, a fogyasztói bizalom elvesztése 

vagy egyéb konkrét problémák jelentkezése esetén, amennyiben a kedvezményezett 

székhelye pénzügyi támogatásban részesülő tagállamban van: a cselekvés elszámolható 

költségeinek (lásd a 6. cikket) 90%-át] téríti vissza  

(„az elszámolható költségek visszatérítésén alapuló támogatás”) (lásd a 2. mellékletet). 

 

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

 

Az elszámolható költségeket (lásd a 6. cikket) a következő formák valamelyike szerint kell 

elszámolni („a költségek formái” vagy „költségformák”): 

 

a) a közvetlen személyi költségeket ténylegesen felmerült költségként („tényleges 

költségek”); 
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b)  az alvállalkozók igénybevételének közvetlen költségeit ténylegesen felmerült 

költségként („tényleges költségek”);  

 

c)  az egyéb közvetlen költségeket ténylegesen felmerült költségként („tényleges 

költségek”); 

 

d)  a közvetett költségeket a 6.2. cikk D. pontjában meghatározott átalányfinanszírozási 

ráta alapján („átalányfinanszírozás”). 

 

A cselekvés fennmaradó költségeit a kedvezményezettnek kell viselnie. A harmadik felek 

által kifejezetten a cselekvés keretében elszámolható költségek fedezéséhez nyújtott pénzügyi 

hozzájárulások nem engedélyezettek (kivéve a kedvezményezett szervezetének tagjai által 

nyújtott pénzügyi hozzájárulásokat). 

 

 

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 tagállam számítja ki az egyenleg kifizetésekor, a következő lépésekben:  

 

1. lépés: A visszatérítési ráta alkalmazása az elszámolható költségekre 

 

2. lépés: Korlátozás a támogatás maximális összegére 

 

3. lépés: Csökkentés a nonprofit szabály miatt 

 

4. lépés: Csökkentés lényeges hibák, szabálytalanságok vagy csalás, illetve súlyos 

kötelezettségszegés miatt 

 

5.3.1.  1. lépés: A visszatérítési ráta alkalmazása az elszámolható költségekre 

 

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

kedvezményezett által bejelentett (lásd a 15. cikket) és a tagállam által jóváhagyott (lásd a 16. 

cikket) elszámolható költségekre (tényleges költségek és átalányfinanszírozás keretében 

elszámolt költségek – 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 nonprofit szabály miatt 

 

A támogatás nem termelhet hasznot.  
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„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 

elszámolható költségét.  

 

A „cselekvés összes elszámolható költsége” a tagállam által jóváhagyott teljes konszolidált 

elszámolható 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; 

 

b) a kedvezményezett szervezet számára tagjai által kifejezetten a cselekvés keretében 

elszámolható költségek fedezéséhez nyújtott pénzügyi hozzájárulásokat. 

 

Nem kell azonban bevételnek tekinteni: 

  

a) a tagok vagy más harmadik felek által nyújtott olyan pénzbeli hozzájárulásokat, 

amelyek felhasználhatók az elszámolható költségeken kívüli költségek fedezésére 

(lásd a 6. cikket); 

 

b) a tagok vagy más harmadik felek által nyújtott olyan pénzbeli hozzájárulásokat, 

amelyek fel nem használt részét a 3. cikkben meghatározott időszak végén nem kell 

visszafizetni. 

 

Amennyiben keletkezett haszon, annak összege a tagállam által jóváhagyott elszámolható 

tényleges költségek végleges visszatérítési rátájának arányában levonásra kerül (az 1. és a 2. 

lépésben kiszámított összeghez viszonyítva). 

 

 

5.3.4.  4. lépés: Csökkentés lényeges hibák, szabálytalanságok vagy csalás, illetve 

súlyos kötelezettségszegés miatt – A támogatás csökkentett összege – Számítás 

 

A támogatás összegének csökkentése esetén (lásd a 27. cikket) a tagállam úgy határozza meg 

a támogatás csökkentett összegét, hogy a csökkentés összegét (amelyet a hibák, a 

szabálytalanságok, a csalás vagy a kötelezettségszegés súlyosságának arányában, a 27.2. 

cikknek megfelelően állapított meg) 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 
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Ha a tagállam – az egyenleg kifizetését követően (és különösen ellenőrzések, auditok vagy 

vizsgálatok nyomán; lásd a 17. cikket) – elutasít költséget (lásd a 26. cikket) vagy csökkenti a 

támogatást (lásd a 27. cikket), megállapítja a „támogatás felülvizsgált végleges összegét” az 

adott cselekvés tekintetében.  

  

Ezt az összeget a tagállam a vonatkozó megállapítások alapján, a következőképpen határozza 

meg:  

 

- költségek elutasítása esetén úgy, hogy az általa a cselekvés tekintetében jóváhagyott 

felülvizsgált elszámolható költségekre alkalmazza a visszatérítési rátát; 

 

- a támogatás csökkentése esetén úgy, hogy a csökkentés összegét (amelyet a hibák, a 

szabálytalanságok, a csalás vagy a kötelezettségszegés súlyosságának arányában, a 

27.2. cikknek megfelelően állapított meg) levonja a támogatásnak az 5.1. cikkben 

megállapított maximális összegéből.  

 

Egyidejű költségelutasítás és támogatáscsökkentés esetén a cselekvés tekintetében a 

támogatás felülvizsgált végleges összege a fenti két összeg kisebbike lesz.  

 

6. CIKK: ELSZÁMOLHATÓ ÉS EL NEM SZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK  

 

6.1. A költségek elszámolhatóságának általános feltételei  

 

„Elszámolható költségek” azok a költségek, amelyek esetében teljesülnek a következő 

feltételek:  

 

a) a tényleges költségek esetében: 

 

i. a kedvezményezett ténylegesen viseli őket;  

 

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

[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – több jelentéstételi időszakhoz tartozó 

cselekvések esetében, amelyeknél sor kerül időközi kifizetésekre: az utolsó 

jelentéstételi időszakhoz tartozó időszakos jelentés és] a zárójelentés (lásd a 

15. cikket) benyújtásával, valamint a végrehajtott intézkedések eredményeit 

értékelő tanulmánnyal (lásd a 14. cikket) kapcsolatos költségeket;  

 

iii. szerepelnek a 2. mellékletben található becsült költségvetésben; 

 

iv. az 1. mellékletben ismertetett 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;   
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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) átalányfinanszírozás esetében:  

 

i. számításuk a 2. mellékletben meghatározott átalányfinanszírozási ráta 

alkalmazásával történik; és 

 

ii. a költségek (tényleges költségek), amelyekre az átalányfinanszírozási rátát 

alkalmazzák, teljesítik az elszámolhatóság e cikkben foglalt feltételeit. 

 

6.2. A költségek elszámolhatóságának különös feltételei  

 

A költségek akkor számolhatók el, 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 alvállalkozók igénybevételének közvetlen költségei;  

C. egyéb közvetlen költségek; 

D. közvetett költségek. 

 

„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 D. 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 elszámolható személyi költségek típusai  

 

A.1. A személyi költségek akkor számolhatók el, 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, 

társadalombiztosítási hozzájárulások, adók és a javadalmazás részét képező egyéb költségek 

összegét.  

 

A kedvezményezett elszámolhatja ugyanakkor a cselekvés elvégzésével megbízott 

személyeknek kifizetett egyéb javadalmazást is (a szerződés jellegétől függetlenül ideértve a 

kiegészítő szerződés alapján teljesített ilyen kifizetéseket is), amennyiben:  
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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.  

 

A.2. A kedvezményezettel kötött, munkaszerződéstől eltérő közvetlen szerződés alapján 

dolgozó vagy egy harmadik fél által pénzbeli ellenszolgáltatás fejében kirendelt 

természetes személyek költségei akkor elszámolható személyi költségek, ha:  

 

a) a személy a kedvezményezett utasításai szerint és – hacsak a kedvezményezettel 

másként nem állapodott meg – a kedvezményezett helyiségeiben végzi munkáját; 

 

b) az elvégzett munka eredménye a kedvezményezettet illeti meg; és 

 

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

kedvezményezettnél munkaszerződéssel foglalkoztatott személyek költségeitől.  

 

Számítás 

 

A személyi költségeket a kedvezményezettnek a következőképpen kell meghatároznia: 

 

- a kizárólag a cselekvés végrehajtásán dolgozó személyek esetében:  

 

{az adott személyre eső havi ráfordítás 

 

megszorozva  

 

a cselekvés végrehajtásának szentelt hónapok tényleges számával}. 

 

Az e személyek tekintetében bejelentett hónapok más uniós támogatás igénylése céljából nem 

jelenthetők be. 

 

A „havi ráfordítás” kiszámítása a következőképpen történik: 

 
{az adott személy éves személyi költsége  

 

elosztva  

 

12-vel} 
 

az érintett jelentéstételi időszak teljes pénzügyi éveihez tartozó személyi költségek 

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

a kedvezményezettnek a legutóbbi olyan lezárt pénzügyi év havi ráfordítását kell figyelembe 

vennie, amelyre vonatkozóan állnak rendelkezésre adatok. 

 

- minden egyéb személy esetében:  
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{az adott személyre eső napi ráfordítás 

 

megszorozva  

 

a cselekvés végrehajtásának szentelt napok tényleges számával (a legközelebbi fél munkanapra 

felfelé vagy lefelé kerekítve)}. 

 

A napok elszámolt tényleges számának minden egyes személy esetében azonosíthatónak és 

ellenőrizhetőnek kell lennie (lásd a 13. cikket).  

 

A napoknak az EU által nyújtott támogatások keretében egy évre összesen elszámolt száma 

egyetlen személy esetében sem lehet nagyobb a munkanapoknak a napi ráfordítás 

meghatározása során figyelembe vett éves számánál. Ennek megfelelően a támogatás terhére 

elszámolható napok száma nem haladhatja meg a következőképpen kiszámított értéket: 

 
{a munkanapok száma az adott évben (lásd alább) 

 

csökkentve 

 

a munkanapoknak a kedvezményezett által az adott személy esetében az adott 

évre az EU más támogatásai keretében összesen elszámolt számával}. 

 

A „napi ráfordítás” kiszámítása a következőképpen történik: 

 
{az adott személy éves személyi költsége  

 

elosztva  

 

az adott személy munkanapjainak éves számával} 
 

az érintett jelentéstételi időszak teljes pénzügyi éveihez tartozó személyi költségeket és a 

szóban forgó évek munkanapjainak számát véve figyelembe. Ha valamelyik pénzügyi év a 

jelentéstételi időszak végéig nem zárult le, a kedvezményezettnek a legutóbbi olyan lezárt 

pénzügyi év napi ráfordítását kell figyelembe vennie, amelyre vonatkozóan állnak 

rendelkezésre adatok.  

 

„Az adott személy munkanapjainak éves száma” azon napok teljes tényleges száma, 

amelyeket a személy az adott évben ledolgozott. Nem foglalhatja magában a szabadságokat 

és egyéb távolléteket (például a betegszabadságot, a szülési szabadságot, a külön szabadságot 

stb.). Magában foglalhatja ugyanakkor a túlórákat, valamint az értekezleteken, képzéseken és 

egyéb hasonló tevékenységek végzésével töltött időt.  

 

B. Az alvállalkozó igénybevételének közvetlen költségei – beleértve a kapcsolódó vámokat 

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

levonható hozzáadottérték-adót (héa) is, amennyiben a kedvezményezett nem hatóságként 

eljáró közszerv – akkor számolhatók el, ha teljesülnek a 10.1.1. cikkben foglalt feltételek. 

 

C. Egyéb közvetlen költségek  
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C.1. Az utazási költségek és a kapcsolódó ellátási költségek – beleértve a kapcsolódó 

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

levonható hozzáadottérték-adót (héa) is, amennyiben a kedvezményezett nem hatóságként 

eljáró közszerv – akkor számolhatók el, ha összhangban vannak a kedvezményezett szokásos 

utaztatási gyakorlatával. 

 

C.2. A – használt vagy új – felszerelés, infrastruktúra és más javak értékcsökkenésének 

költségei (ahogyan azok a kedvezményezett könyvelésében szerepelnek) akkor számolhatók 

el, ha a beszerzés a 9.1.1. 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, amennyiben a 

kedvezményezett nem hatóságként eljáró közszerv – szintén elszámolhatók, ha nem haladják 

meg a hasonló felszerelés, infrastruktúra, illetve más javak értékcsökkenésének költségeit, és 

nem tartalmaznak finanszírozási díjakat.  

 

A költségeknek kizárólag a cselekvés időtartamához és a cselekvés céljaira való tényleges 

igénybevétel mértékéhez tartozó része kerül figyelembevételre. 

  

C.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, amennyiben a kedvezményezett nem hatóságként eljáró 

közszerv – akkor számolhatók el, ha beszerzésükre kifejezetten a cselekvés végrehajtásának 

céljából, a 9.1.1. cikknek megfelelően kerül sor. 

 

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

eredmények oltalom alá helyezése, a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó igazolások 

elkészítése (ha e megállapodás megköveteli ilyen igazolás benyújtását), a fordítás és a 

közzététel. 

 

D. Közvetett költségek  

 

A közvetett költségek akkor számolhatók el, ha bejelentésükre az elszámolható személyi 

költségek (lásd az 5.2. cikket és a fenti A. pontot) esetében alkalmazott 4%-os 

átalányfinanszírozási ráta alapján kerül sor.  

 

Ha a kedvezményezett az EU költségvetéséből vissza nem térítendő működési támogatásban
5
 

részesül, a vissza nem térítendő működési támogatás folyósításának időtartamára nem 

számolhat el közvetett költségeket. 

                                                 
5  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 

rendelet” – HL L 218., 2012.10.26., 1. o.) 121. cikke (1) bekezdésének b) pontjában: „vissza nem térítendő 
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6.3. A kapcsolódó jogalanyok költségeinek elszámolhatóságára vonatkozó feltételek  

 

Nem alkalmazandó. 

 

6.4. El nem számolható költségek 

 

„El nem számolható költségek”: 

 

a) azok a költségek, amelyek esetében nem teljesülnek a fentiekben (6.1–6.3. cikk) 

foglalt feltételek; ide tartoznak többek között a következők: 

 

i. a tőkemegtérüléshez kapcsolódó költségek; 

 

ii. az adósság- és az adósságszolgálati költségek; 

 

iii. a jövőbeli veszteségekre vagy tartozásokra képzett céltartalékok; 

 

iv. a fizetendő kamatok;  

 

v. a kétes kintlévőségek;  

 

vi. az árfolyamveszteségek; 

 

vii. a kedvezményezett bankja által a tagállam átutalásai kapcsán felszámított 

bankköltségek;  

 

viii. a túlzott vagy felelőtlen kiadások; 

 

ix. a levonható héa; 

 

x. a cselekvés végrehajtásának felfüggesztése (lásd a 33. cikket) idején felmerült 

költségek;  

 

xi. a harmadik felek által nyújtott természetbeni hozzájárulások; 

 

b) az EU költségvetéséből finanszírozott más uniós támogatás terhére elszámolt 

költségek, és különösen a közvetett költségek abban az esetben, ha a kedvezményezett 

ugyanarra az időszakra már részesül az EU költségvetéséből finanszírozott vissza nem 

térítendő működési támogatásban; 

 

c) a nemzeti (vagy helyi) közigazgatási szervek személyzetének költségei az olyan 

tevékenységek vonatkozásában, amelyek az adott közigazgatási szerv szokásos 

                                                                                                                                                        
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. 
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tevékenységeinek részét képezik (azaz amelyeket nem kizárólag a támogatással 

összefüggésben végeznek); 

 

d) az európai uniós intézmények, szervek vagy ügynökségek személyzetének vagy 

képviselőinek költségei (különösen az utazási és az ellátási költségek); 

 

[e) VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – a munkaprogramban és a pályázati 

felhívásban
6
 kifejezetten kizártként megjelölt költségkategóriák esetében: [a kizárt 

költségkategória megnevezése].] 

 

6.5. El nem számolható költségek bejelentésének következményei 

 

Azok a bejelentett költségek, amelyek nem számolhatóak el, elutasításra kerülnek (lásd a 26. 

cikket).  

 

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

 

 

4. FEJEZET:  A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

1. SZAKASZ:  A CSELEKVÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS JOGOK ÉS 

KÖTELEZETTSÉGEK 

 

7. CIKK: A CSELEKVÉS HELYES VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ 

ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉG  

 

7.1.  A cselekvés helyes végrehajtására vonatkozó általános kötelezettség 

 

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

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

nemzetközi jogban és a nemzeti jogban megállapított irányadó jogi kötelezettségeket.  

 

7.2. A fenti rendelkezések megszegésének következményei  

 

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

csökkenthető (lásd a 27. 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 

 

                                                 
6   Amennyiben pályázati felhívás közzétételére nem került sor, a „pályázati felhívásban” szavak a „pályázat 

benyújtására irányuló felkérésben” szöveggel helyettesítendők. 
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A kedvezményezettnek rendelkeznie kell a cselekvés végrehajtásához szükséges 

erőforrásokkal.  

 

Ha a cselekvés végrehajtásához szükséges, a kedvezményezett:  

 

- végrehajthat árubeszerzésre, építési beruházásra és szolgáltatásra irányuló 

beszerzéseket (lásd a 9. cikket);  

 

- a cselekvés keretében teljesítendő, az 1. mellékletben ismertetett feladatok 

elvégzésére alvállalkozókat vehet igénybe (lásd a 10. cikket). 

 

Ezekben az esetekben a kedvezményezett továbbra is kizárólagosan felel a tagállammal 

szemben a cselekvés végrehajtásáért. 

 

8A. CIKK: A CSELEKVÉS EGYES FELADATAINAK EU-FINANSZÍROZÁSBAN 

NEM RÉSZESÜLŐ KEDVEZMÉNYEZETTEK ÁLTALI 

VÉGREHAJTÁSA 

 

Nem alkalmazandó. 

 

9. CIKK: ÁRUBESZERZÉSRE, ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSRA ÉS SZOLGÁLTATÁSRA 

IRÁNYULÓ BESZERZÉSEK 

 

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

beszerzésekre irányadó szabályok 

 

9.1.1. Ha a cselekvés végrehajtásához szükséges, a kedvezményezett végrehajthat 

árubeszerzésre, építési beruházásra és szolgáltatásra irányuló beszerzéseket.  

 

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

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

elkerülni mindennemű összeférhetetlenséget (lásd a 20. cikket).  

 

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

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

szemben is gyakorolni tudja a 17. és a 18. cikkben megállapított jogait. 

 

9.1.2.  Ha a kedvezményezett a 2004/18/EK
7
 (vagy a 2014/24/EU8) irányelv alkalmazásában 

„közjogi intézménynek” minősül, köteles betartani a közbeszerzés területén irányadó nemzeti 

jogi rendelkezéseket. 

 

                                                 
7  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 2004/18/EK irányelve az építési beruházásra, az 

árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak 

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

2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 65. o.). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014L0024&qid=1444134960443&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014L0024&qid=1444134960443&rid=1
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9.2.  A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 

Ha a kedvezményezett megszegi a 9.1.1. cikkben előírt bármely kötelezettségét, az érintett 

szerződéssel kapcsolatban felmerülő költségek el nem számolhatónak fognak minősülni (lásd 

a 6. cikket), és elutasításra kerülnek (lásd a 26. cikket). 

 

Ha a kedvezményezett megszegi a 9.1.2. cikkben előírt bármely kötelezettségét, a támogatás 

csökkenthető (lásd a 27. cikket). 

 

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

intézkedés is.  

 

10. CIKK: A CSELEKVÉS EGYES FELADATAINAK ALVÁLLALKOZÓK ÁLTALI 

VÉGREHAJTÁSA 

 

10.1. A cselekvés egyes feladatainak alvállalkozásba adására vonatkozó szabályok 

 

10.1.1. Ha a cselekvés végrehajtásához szükséges, a kedvezményezett a cselekvés egyes, az 

1. mellékletben megjelölt feladatainak elvégzésére alvállalkozókat vehet igénybe. 

 

A kedvezményezettnek az alvállalkozói szerződések odaítélésekor a gazdaságilag 

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

kiválasztania. Ennek során köteles elkerülni mindennemű összeférhetetlenséget (lásd a 20. 

cikket).  

 

Alvállalkozói szerződés a kedvezményezetthez szervezetileg kapcsolódó jogalanyoknak
9

 is 

odaítélhető, de csak azzal a feltétellel, hogy az ár a jogalanynál ténylegesen felmerülő 

költségekre korlátozódik (azaz nem tartalmaz haszonkulcsot). 

 

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

elvégzendő feladatokat és a becsült költségeket, a 2. mellékletben pedig meg kell adni az 

alvállalkozók igénybevételének becsült összköltségét. A kedvezményezetthez szervezetileg 

kapcsolódó jogalanyokkal kötött alvállalkozói szerződések részleteit az 1. mellékletben kell 

ismertetni. 

 

A tagállam ugyanakkor jogosult e megállapodás módosítása nélkül (lásd a 39. cikket) olyan 

alvállalkozói szerződéseket is jóváhagyni, amelyek nem szerepelnek az 1. és a 2. 

mellékletben, amennyiben: 

 

- ennek szükségességét a[z időszakos] technikai jelentés kifejezetten megindokolja, és  

 

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

odaítélő határozatot vagy sérti a pályázók közötti egyenlő bánásmód elvét. 

                                                 
9  „A kedvezményezetthez szervezetileg kapcsolódó jogalanyok” azok a jogalanyok, amelyek olyan – 

elsősorban jogi vagy tőke- – kapcsolatban állnak a kedvezményezettel, amely nem korlátozódik az adott 

tevékenységre, és nem kizárólag az adott tevékenység végrehajtása céljából jött létre.  
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A kedvezményezett köteles biztosítani, hogy a tagállam, a Bizottság, az Európai 

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

szemben is gyakorolni tudja a 17. és a 18. cikkben megállapított jogait. 

 

A kedvezményezettnek biztosítania kell továbbá azt is, hogy az alvállalkozók nyilvántartást 

vezessenek a költségeikről. 

 

10.1.2. A kedvezményezett köteles biztosítani, hogy a 20., a 21., a 22. és a 30. cikkben foglalt 

kötelezettségei az alvállalkozókra is alkalmazandók legyenek. 

 

Ha a kedvezményezett a 2004/18/EK (vagy a 2014/24/EU) irányelv alkalmazásában „közjogi 

intézménynek” minősül, köteles betartani a közbeszerzés területén irányadó nemzeti jogi 

rendelkezéseket. 

 

10.2.  A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 

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

alvállalkozói szerződéssel kapcsolatban felmerülő költségek el nem számolhatónak fognak 

minősülni (lásd a 6. cikket), és elutasításra kerülnek (lásd a 26. cikket). 

 

Ha a kedvezményezett megszegi a 10.1.2. cikkben előírt bármely kötelezettségét, a támogatás 

csökkenthető (lásd a 27. cikket).  

 

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

intézkedés is.  

 

11. CIKK: A CSELEKVÉS EGYES FELADATAINAK KAPCSOLÓDÓ 

JOGALANYOK ÁLTALI VÉGREHAJTÁSA  

 

Nem alkalmazandó. 

 

11A. CIKK: PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS HARMADIK FELEKNEK  

 

Nem alkalmazandó. 

 

 

2. SZAKASZ:  A TÁMOGATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ IGAZGATÁSI JELLEGŰ 

JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK  

 

12. CIKK: ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG 

 

12.1. A kérésre történő tájékoztatás általános kötelezettsége  

 

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

információt átadni, amely szükséges annak ellenőrzéséhez, hogy a költségek elszámolhatók-

e, helyesen történik-e (történt-e) a cselekvés végrehajtása, és teljesülnek-e (teljesültek-e) az e 

megállapodásban meghatározott további kötelezettségek.  
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12.2. Az információk naprakészen tartására, valamint a megállapodás szempontjából 

lényeges eseményekkel és körülményekkel kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó 

kötelezettség 

 

A kedvezményezett köteles naprakészen tartani a résztvevői portálon elérhető, a 

kedvezményezettek adatait tartalmazó nyilvántartásban („Participant Portal Beneficiary 

Register”) tárolt adatokat, köztük különösen nevét és címét, valamint a törvényes 

képviselőire, jogi formájára és szervezettípusára vonatkozó adatokat. 

 

A kedvezményezett köteles haladéktalanul tájékoztatni a tagállamot:  

 

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

késleltetheti a cselekvés végrehajtását vagy jelentős módon kihathat az EU pénzügyi 

érdekeire, ezen belül különösen akkor, ha: 

 

i. változás következik be jogi, pénzügyi vagy szakmai helyzetében, 

szervezetében vagy tulajdonosi szerkezetében; 

 

b) azokról a körülményekről, amelyek kihatnak: 

 

i. a támogatást odaítélő határozatra; vagy 

 

ii. az e megállapodásban foglalt követelmények teljesítésére. 

 

12.3. A fenti rendelkezések megszegésének következményei  

 

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

csökkenthető (lásd a 27. cikket).  

 

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

intézkedés is. 

 

13. CIKK: NYILVÁNTARTÁSOK ÉS IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK 

MEGŐRZÉSE 

 

13.1. A nyilvántartások és más igazoló dokumentumok megőrzésére vonatkozó 

kötelezettség 

 

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

bejelentett költségek elszámolható voltát, a kedvezményezettnek és az alvállalkozóknak az 

egyenleg kifizetését követően három évig meg kell őrizniük nyilvántartásaikat és más 

igazoló dokumentumaikat.  

 

A kedvezményezettnek ezeket a nyilvántartásokat és igazoló dokumentumokat kérésre (lásd a 

12. cikket), illetőleg ellenőrzések, auditok vagy vizsgálatok alkalmával (lásd a 17. cikket) 

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

érvényesítésére irányuló eljárás van folyamatban (lásd a 17. cikket), a kedvezményezettnek 

és az alvállalkozóknak a nyilvántartásaikat és más igazoló dokumentumaikat az adott eljárás 

lezárásáig meg kell őrizniük. 

 

A kedvezményezettnek és az alvállalkozóknak az eredeti dokumentumokat kell megőrizniük. 

A digitális dokumentum és a digitalizált dokumentum akkor minősül eredetinek, ha az 

alkalmazandó nemzeti jogi rendelkezések értelmében akként felhasználható. A tagállam nem 

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

bizonyossággal szolgálnak.   

 

13.1.1. A technikai végrehajtásra vonatkozó nyilvántartások és más igazoló 

dokumentumok 

 

A kedvezményezettnek és az alvállalkozóknak a cselekvés technikai szempontból vett 

végrehajtására vonatkozó nyilvántartásokat és más igazoló dokumentumokat az adott 

szakterületen elfogadottnak tekintett módon kell megőrizniük. 

 

13.1.2. A bejelentett költségeket igazoló nyilvántartások és más dokumentumok 

 

A kedvezményezett és az alvállalkozók kötelesek megőrizni az elszámolt költségeket igazoló 

nyilvántartásokat és más dokumentumokat, köztük különösen: 

 

a) a tényleges költségek esetében: azokat a nyilvántartásokat és más igazoló 

dokumentumokat, amelyek elegendőek a bejelentett költségek igazolásához, így 

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

nyilvántartásokat. Emellett a kedvezményezett és az alvállalkozók szokásos 

költségszámítási gyakorlatának és belső kontrolleljárásainak lehetővé kell tenniük a 

bejelentett összegek, a könyvelésükben rögzített összegek és az igazoló 

dokumentumokban feltüntetett összegek közvetlen egyeztetését; 

 

b) átalányfinanszírozás esetében: azokat a nyilvántartásokat és más igazoló 

dokumentumokat, amelyek elegendőek azon költségek elszámolhatóságának 

igazolásához, amelyekre az átalányfinanszírozási ráta alkalmazandó. A 

kedvezményezettnek nem kell megjelölnie azokat az elszámolható költségeket, 

amelyekre a nyilvántartott adatok vonatkoznak, sem igazoló dokumentumokat 

(például számviteli kimutatásokat) nem kell tudnia bemutatni az átalányfinanszírozás 

keretében bejelentett összegek alátámasztására. 

 

Emellett a – tényleges költségként bejelentett – személyi költségek vonatkozásában a 

kedvezményezettnek meg kell őriznie a munkanapok bejelentett számát igazoló 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 munkanapok számát megbízható 

módon igazoló munkaidő-nyilvántartás hiányában a tagállam a munkanapok bejelentett 

számának igazolására más bizonyítékot is elfogadhat, ha úgy ítéli meg, hogy az megfelelő 

mértékű bizonyossággal szolgál.  
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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.  

 

13.2. A fenti rendelkezések megszegésének következményei  

 

Ha a kedvezményezett vagy valamely alvállalkozója megszegi az e cikkben előírt bármely 

kötelezettségét, a dokumentumokkal nem kellően alátámasztott költségek el nem 

számolhatónak fognak minősülni (lásd a 6. cikket) és elutasításra kerülnek (lásd a 26. cikket), 

továbbá a támogatás csökkenthető (lásd a 27. cikket).  

 

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

intézkedés is.  

 

14. CIKK: A BENYÚJTANDÓ ANYAGOK BENYÚJTÁSA 

 

14.1. A benyújtandó anyagok benyújtására vonatkozó kötelezettség  

 

[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – általában: A kedvezményezett köteles benyújtani az 1. 

mellékletben megjelölt „benyújtandó anyagokat”.] 

 

[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – ha valamely tagállam esetében folyamatos nyomon 

követésre van szükség: A kedvezményezett a 8. mellékletben meghatározott időütemezés 

szerint és feltételek betartásával köteles benyújtani az 1. mellékletben megjelölt 

„benyújtandó anyagokat”.]  

 

14.2. A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 

Ha a kedvezményezett megszegi az e cikkben előírt kötelezettségeit, a tagállam alkalmazhatja 

bármely, a 6. fejezetben leírt intézkedést. 

 

15. CIKK: JELENTÉSTÉTEL – A KIFIZETÉS IGÉNYLÉSE 

 

15.1. Jelentéstételi kötelezettség  

 

A kedvezményezett köteles benyújtani a tagállamnak (lásd az 36. cikket) az e cikkben 

meghatározott technikai és pénzügyi jelentés(eke)t. [1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – 

egyetlen jelentéstételi időszakhoz tartozó cselekvések esetében, amelyeknél NEM kerül sor 

időközi kifizetésre: Ez a jelentés tartalmazza] [2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – több 

jelentéstételi időszakhoz tartozó cselekvések esetében, amelyeknél sor kerül időközi 

kifizetésekre: Ezek a jelentések tartalmazzák] a kifizetési kérelme(ke)t, és a megfelelő 

űrlapok és sablonok felhasználásával állítandó[k] össze (amennyiben rendelkezésre állnak 

ilyen űrlapok és sablonok).  

 

15.2. Jelentési időszakok 

 

A cselekvés [1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – egyetlen jelentéstételi időszakhoz 

tartozó cselekvések esetében, amelyeknél NEM kerül sor időközi kifizetésre: egyetlen 
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„jelentéstételi időszakra”
10

 terjed ki] [2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – több 

jelentéstételi időszakhoz tartozó cselekvések esetében, amelyeknél sor kerül időközi 

kifizetésekre: a következő „jelentéstételi időszakokra”
11

 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]. 

 

[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – egyetlen jelentéstételi időszakhoz tartozó 

cselekvések esetében, amelyeknél NEM kerül sor időközi kifizetésre: 15.3. Időszakos 

jelentések – Az időközi kifizetések igénylése 

  

Nem alkalmazandó. 

 

15.4. Zárójelentés – Az egyenleg kifizetésének igénylése 

 

A kedvezményezettnek a jelentéstételi időszak végét követően 90 napon belül be kell nyújtania 

egy zárójelentést, amelynek tartalmaznia kell az egyenleg kifizetésének igénylését is. 

 

A zárójelentésnek magában kell foglalnia: 

 

a) egy „technikai zárójelentést” (lásd a 7. mellékletet), amely tartalmazza a 

következőket: 

 

i. a cselekvés végrehajtásának áttekintése, beleértve az 1. mellékletben 

meghatározott benyújtandó anyagok elkészítését is.  

 

Ezt a jelentést az 1. mellékletben meghatározott kimeneti, eredmény- és 

hatásmutatók felhasználásával kell elkészíteni, és magyarázatot kell 

szolgáltatni benne az 1. mellékletben megjelölt elvégzendő munka és a 

ténylegesen elvégzett munka közötti különbségekre vonatkozóan;  

 

ii. egy közzétételre szánt összefoglaló; 

 

b) egy „pénzügyi zárójelentést”, amely tartalmazza a következőket:  

 

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

jelentéstételi időszakra vonatkozóan a kedvezményezettől. 

 

A különálló pénzügyi kimutatásban minden egyes költségvetési kategóriára 

vonatkozóan (lásd a 2. mellékletet) részletezni kell az elszámolható költségeket 

(tényleges költségek és átalányfinanszírozás keretében elszámolt költségek – 

lásd a 6. cikket). 

 

                                                 
10 Az időszak hossza 12 hónap. 
11 Minden egyes időszak hossza 12 hónap. 
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A kedvezményezettnek minden elszámolható költséget be kell jelentenie, akkor 

is, ha – a tényleges költségek és az átalányfinanszírozás keretében elszámolt 

költségek esetében – azok meghaladják a becsült költségvetésben (lásd a 2. 

mellékletet) található összegeket. Azokat a költségeket, amelyek nincsenek 

bejelentve a különálló pénzügyi kimutatásokban, a tagállam nem fogja 

figyelembe venni. 

 

A különálló pénzügyi kimutatásnak részleteznie kell az adott cselekvés 

bevételeit is (lásd az 5.3.3. cikket). 

 

A kedvezményezettnek nyilatkoznia kell arról, hogy: 

 

- a szolgáltatott információk teljesek, megbízhatóak és valósak; 

 

- a bejelentett költségek elszámolhatóak (lásd a 6. cikket); 

 

- a költségeket megfelelő nyilvántartások és igazoló dokumentumok 

támasztják alá (lásd a 13. cikket), amelyek kérésre (lásd a 12. cikket), 

illetőleg ellenőrzések, auditok és vizsgálatok alkalmával (lásd a 17. 

cikket) rendelkezésre fognak állni, és  

 

- valamennyi bevétel (lásd az 5.3.3. cikket) bejelentésre került; 

 

ii. az egyenleg kifizetésének igénylése; 

 

iii. egy, a nemzetközi ellenőrzési standardoknak megfelelő és az ellenőrzési 

jelentéssel alátámasztott, az 5. melléklettel összhangban kiállított, „a pénzügyi 

kimutatásokra vonatkozó igazolás” a kedvezményezett vonatkozásában, 

amennyiben: 

 

- az általa tényleges költségek megtérítésére összesen igényelt teljes 

hozzájárulás összege eléri vagy meghaladja a 325 000 EUR-t, és  

 

- a kedvezményezettre vonatkozóan a becsült költségvetésben (lásd a 2. 

mellékletet) a tényleges költségek megtérítése tekintetében feltüntetett 

maximális uniós hozzájárulás összege eléri vagy meghaladja a 

750 000 EUR-t; 

 

iv. ha nem szükséges benyújtani a iii. pontban említett igazolást, akkor a 

költségek elszámolhatóságát bizonyító megfelelő számlák és igazoló 

dokumentumok másolatai; 

 

c) egy, a promóciós és tájékoztatási intézkedések eredményeit értékelő tanulmányt, 

amelyet egy független külső szerv készített az 1. mellékletben meghatározott 

hatásmutatók felhasználásával. 
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[2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – több jelentéstételi időszakhoz tartozó cselekvések 

esetében, amelyeknél sor kerül időközi kifizetésekre: 15.3. Időszakos jelentések – Az 

időközi kifizetések igénylése 

 

A kedvezményezettnek minden egyes jelentéstételi időszak tekintetében az adott időszak végét 

követően 60 napon belül időközi jelentést kell benyújtania.  

 

Az időszakos jelentéseknek magukban kell foglalniuk: 

 

a) egy „időszakos technikai jelentést” (lásd a 6. mellékletet), amely tartalmazza a 

következőket:  

 

i. a kedvezményezett által elvégzett tevékenységek ismertetése, valamint a 

cselekvés célkitűzéseinek teljesítése tekintetében elért előrehaladás 

áttekintése, beleértve az 1. mellékletben meghatározott benyújtandó anyagok 

elkészítését is.  

 

Ezt a jelentést az 1. mellékletben meghatározott kimeneti és eredménymutatók 

felhasználásával kell elkészíteni, és magyarázatot kell szolgáltatni benne az 1. 

mellékletben megjelölt, elvégzendő tevékenységek és azok várt eredményei, 

valamint a ténylegesen elvégzett tevékenységek és elért eredmények közötti 

különbségekre vonatkozóan;  

 

ii. azon – vizuális és egyéb – anyagok másolata, amelyeket még nem 

továbbítottak a tagállam részére; 

 

b) egy „időszakos pénzügyi jelentést”, amely tartalmazza a következőket: 

 

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

jelentéstételi időszakra vonatkozóan a kedvezményezettől. 

 

A különálló pénzügyi kimutatásban minden egyes költségvetési kategóriára 

vonatkozóan (lásd a 2. mellékletet) részletezni kell az elszámolható költségeket 

(tényleges költségek és átalányfinanszírozás keretében elszámolt költségek – 

lásd a 6. cikket). 

 

A kedvezményezettnek minden elszámolható költséget be kell jelentenie, akkor 

is, ha – a tényleges költségek és az átalányfinanszírozás keretében elszámolt 

költségek esetében – azok meghaladják a becsült költségvetésben (lásd a 2. 

mellékletet) található összegeket. Azokat a költségeket, amelyek nincsenek 

bejelentve a különálló pénzügyi kimutatásokban, a tagállam nem fogja 

figyelembe venni. 

 

Ha egy különálló pénzügyi kimutatás nem kerül benyújtásra egy adott 

jelentéstételi időszakra vonatkozóan, akkor belefoglalható a soron következő 

jelentéstételi időszakra vonatkozó időszakos pénzügyi jelentésbe. 
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Az utolsó jelentéstételi időszakra vonatkozó különálló pénzügyi 

kimutatásoknak részletezniük kell a cselekvés bevételeit is (lásd az 5.3.3. 

cikket). 

 

A kedvezményezettnek nyilatkoznia kell arról, hogy: 

 

- a szolgáltatott információk teljesek, megbízhatóak és valósak; 

 

- a bejelentett költségek elszámolhatóak (lásd a 6. cikket); 

 

- a költségeket megfelelő nyilvántartások és igazoló dokumentumok 

támasztják alá (lásd a 13. cikket), amelyek kérésre (lásd a 12. cikket), 

illetőleg ellenőrzések, auditok és vizsgálatok alkalmával (lásd a 17. cikket) 

rendelkezésre fognak állni, és  

 

- az utolsó jelentéstételi időszakra vonatkozóan: valamennyi bevétel (lásd az 

5.3.3. cikket) bejelentésre került; 

 

ii. egy, a nemzetközi ellenőrzési standardoknak megfelelő és az ellenőrzési 

jelentéssel alátámasztott, az 5. melléklettel összhangban kiállított, „a pénzügyi 

kimutatásokra vonatkozó igazolás” a kedvezményezett vonatkozásában, 

amennyiben: 

 

- az általa tényleges költségek megtérítésére igényelt kifizetési összeg 

eléri vagy meghaladja a 325 000 EUR-t, és  

 

- a kedvezményezettre vonatkozóan a becsült költségvetésben (lásd a 2. 

mellékletet) a tényleges költségek megtérítése tekintetében feltüntetett 

maximális uniós hozzájárulás összege eléri vagy meghaladja a 

750 000 EUR-t; 

 

iii. ha nem szükséges benyújtani a ii. pontban említett igazolást, akkor a költségek 

elszámolhatóságát bizonyító megfelelő számlák és igazoló dokumentumok 

másolatai; 

 

iv. továbbá – az utolsó jelentéstételi időszak kivételével – az időközi kifizetés 

igénylése. 

 

15.4. Zárójelentés – Az egyenleg kifizetésének igénylése 

 

Az utolsó jelentéstételi időszakra vonatkozó időközi jelentés mellett a kedvezményezettnek az 

utolsó jelentéstételi időszak végét követően 90 napon belül a zárójelentést is be kell nyújtania. 

 

A zárójelentésnek magában kell foglalnia: 

 

a) egy „technikai zárójelentést” (lásd a 7. mellékletet), amely tartalmazza a 

következőket: 
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i. a cselekvés keretében elvégzett tevékenységek és elért eredmények áttekintése, 

amelynek mindenekelőtt az 1. mellékletben meghatározott hatásmutatókon kell 

alapulnia; 

 

ii. egy közzétételre szánt összefoglaló; 

 

b) egy „pénzügyi zárójelentést” és annak részeként egy „összefoglaló pénzügyi 

zárókimutatást”, amely összegzi az összes jelentéstételi időszakra vonatkozó 

különálló pénzügyi kimutatásokat, és az egyenleg kifizetésének igénylését is 

tartalmazza; valamint  

 

c) egy, a promóciós és tájékoztatási intézkedések eredményeit értékelő tanulmányt, 

amelyet egy független külső szerv készített az 1. mellékletben meghatározott 

hatásmutatók felhasználásával.  

 

15.5. Tájékoztatás a kumulatív kiadásokról  

 

Nem alkalmazandó. 

 

15.6. A pénzügyi kimutatások pénzneme, átszámítás euróra  

 

A pénzügyi kimutatásokat euróban, valamint – az euróövezeten kívüli tagállamok esetében – 

a tagállam hazai pénznemében is el kell készíteni. 

 

A kiadási összegeknek a kedvezményezett vagy az alvállalkozók által a Bizottság számára 

történő bejelentést megelőzően végrehajtott átváltásához a tagállam határozza meg az 

alkalmazandó átváltási árfolyamot a nemzeti szabályoknak megfelelően.  

 

15.7. A jelentések elkészítésének nyelve 

 

A jelentés(eke)t (ideértve a pénzügyi kimutatásokat is) e megállapodás nyelvén kell 

elkészíteni. 

 

15.8. A fenti rendelkezések megszegésének következményei  

 

Ha a benyújtott jelentés(ek) nem felel(nek) meg e cikk rendelkezéseinek, a tagállam 

felfüggesztheti a kifizetési határidőt (lásd a 31. cikket), és alkalmazhat bármely más, a 6. 

fejezetben leírt intézkedést. 

 

Ha a kedvezményezett megszegi a jelentés(ek) benyújtására vonatkozó kötelezettségét, és 

ennek a kötelezettségének az írásos emlékeztető útján történő figyelmeztetésétől számított 30 

napon belül sem tesz eleget, a tagállam megszüntetheti a megállapodást (lásd a 34. cikket), 

illetve alkalmazhat bármely más, a 6. fejezetben leírt intézkedést. 

 

  

16. CIKK: KIFIZETÉSEK ÉS KIFIZETÉSI ELJÁRÁSOK  

 

16.1. Teljesítendő kifizetések   
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A kedvezményezett a következő kifizetésekben részesül: 

 

- egy előfinanszírozási kifizetésben; 

 

- [VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – több jelentéstételi időszakhoz tartozó 

cselekvések esetében, amelyeknél sor kerül időközi kifizetésekre: egy vagy több 

időközi kifizetésben az időközi kifizetés iránt benyújtott igény(ek) alapján (lásd a 15. 

cikket), és] 

 

-  egy egyenlegkifizetésben az egyenleg kifizetése iránt benyújtott igénynek 

megfelelően (lásd a 15. cikket). 

 

16.2. Előfinanszírozási kifizetés – Összeg – Előfinanszírozási garancia 

 

Az előfinanszírozás célja, hogy a kedvezményezett rendelkezzen induló tőkével a cselekvés 

végrehajtásához.  

 

Az előfinanszírozás az egyenleg kifizetéséig az EU tulajdona. 

 

Az előfinanszírozási kifizetés összege: [összeg számmal (összeg betűvel)] EUR
12

.  

 

A kedvezményezett e megállapodás hatálybalépésétől számítva 30 napon belül 

előfinanszírozási kifizetés iránti kérelmet nyújthat be az érintett tagállamnak, amennyiben 

ezzel egyidejűleg az előfinanszírozás összegével megegyező összegre vonatkozó pénzügyi 

garanciát nyújt a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet
13

 IV. fejezetének 

megfelelően. 

 

[Választható szövegelem – azon kedvezményezettek esetében, amelyek székhelye valamely, 

az 1144/2014/EU rendelet 15. cikkének (3) bekezdése értelmében pénzügyi támogatásban 

részesülő tagállamban található: Az a kedvezményezett, akinek a székhelye pénzügyi 

támogatásban részesülő tagállamban található, az előfinanszírozási kifizetés iránti kérelmét 

két részre bonthatja: a kifizetés első részére vonatkozóan a kérelmet az előző bekezdésben 

előírt határidőn belül kell benyújtani, az előfinanszírozás fennmaradó részére vonatkozó 

kérelem pedig csak azt követően nyújtható be, hogy megtörtént az előfinanszírozás első 

részének elszámolása.] 

 

Hacsak nem alkalmazza a 32. cikket, a tagállam az előfinanszírozási kifizetést a cselekvés 

kezdési időpontját (lásd a 3. cikket) 10 nappal megelőző időponttól vagy az előfinanszírozási 

garancia kézhezvételétől számított 30 napon belül fizeti ki a kedvezményezettnek attól 

függően, hogy melyik következik be később.   

                                                 
12 Az előfinanszírozás mértéke nem haladhatja meg a maximális támogatási összeg 20%-át. 
13 A Bizottság 2014. március 11-i 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az 1306/2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a 

számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 255., 

2014.8.28., 18. o.). 



Támogatási megállapodás: [szám] – [rövidítés] – [a pályázat azonosítója] 

 

Támogatásimegállapodás-minta: Simple Agri Promo MGA — Mono: 2.0. verzió – 2018. január 16. 

 
 

 

30 

  

16.3. Időközi kifizetések – Összeg – Számítás 

 

[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – egyetlen jelentéstételi időszakhoz tartozó 

cselekvések esetében, amelyeknél NEM kerül sor időközi kifizetésre: Nem alkalmazandó.] 

 

[2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – több jelentéstételi időszakhoz tartozó cselekvések 

esetében, amelyeknél sor kerül időközi kifizetésekre: Az időközi kifizetések az adott 

jelentéstételi időszakban a cselekvés végrehajtása során felmerült elszámolható költségek 

visszatérítésére szolgálnak. 

 

Hacsak nem alkalmazza a 31. vagy a 32. cikket, a tagállam az időközi kifizetésként járó 

összeget az időszakos jelentés (lásd a 15.3. cikket) beérkezésétől számított 60 napon belül 

fizeti ki a kedvezményezettnek. 

 

A kifizetésnek feltétele az időszakos jelentés jóváhagyása. A jóváhagyás nem jelenti a 

jelentésben foglaltak szabályszerűségének, valódiságának, teljességének vagy 

helytállóságának elismerését. 

 

A tagállam az időközi kifizetésként járó összeget a következő lépésekben határozza meg: 

 

1. lépés: A visszatérítési ráta alkalmazása 

 

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

 

16.3.1. 1. lépés: A visszatérítési ráta alkalmazása  

 

Ebben a lépésben történik az adott jelentéstételi időszakra vonatkozóan a visszatérítési ráta 

(lásd az 5.2. cikket) alkalmazása a kedvezményezett által bejelentett (lásd a 15. cikket) és a 

tagállam által jóváhagyott (lásd fent) elszámolható költségekre (tényleges költségek és 

átalányfinanszírozás keretében elszámolt költségek – lásd a 6. cikket). 

 

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

 

Az előfinanszírozási 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 előfinanszírozási kifizetés és a korábbi időközi kifizetések együttes összegével}}.] 

 

16.4. Az egyenleg kifizetése – Összeg – Számítás  

 

Az egyenleg kifizetése a kedvezményezettnél a cselekvés végrehajtása során felmerült 

elszámolható költségek fennmaradó részének visszatérítésére szolgál.  
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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 28. 

cikket).  

 

Ha a korábbi kifizetések együttes összege kisebb a támogatás végleges összegénél, és a 31. 

vagy a 32. cikk alkalmazása nem szükséges, a tagállam az egyenleget a zárójelentés (lásd a 

15.4. cikket) beérkezésétől számított 60 napon belül kifizeti. 

 

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

foglaltak szabályszerűségének, valódiságának, teljességének vagy helytállóságának 

elismerését. 

 

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

előfinanszírozási és 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 előfinanszírozási és időközi kifizetések együttes összegével (ha voltak ilyenek)}}. 

 

Ha az egyenleg pozitív, akkor kifizetésre kerül a kedvezményezettnek. 

 

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

kedvezményezettnek a Bizottság felé fennálló, az EU költségvetésének keretében 

elszámolandó tartozása terhére (a kifizetendő összeggel a tartozás csökkenthető). E 

beszámítás összege nem haladhatja meg a kedvezményezett esetében a becsült 

költségvetésben (lásd a 2. mellékletet) feltüntetett maximális EU-hozzájárulás összegét. 

 

Ha az egyenleg negatív, akkor visszafizettetésre kerül (lásd a 28. cikket).  

 

16.5. Értesítés a kifizetendő összegről  

 

A kifizetés teljesítésekor a tagállam hivatalosan értesíti a kedvezményezettet a kifizetendő 

összegről, annak megjelölésével, hogy a szóban forgó összeg kifizetésére [VÁLASZTHATÓ 

SZÖVEGELEM – több jelentéstételi időszakhoz tartozó cselekvések esetében, amelyeknél 

sor kerül időközi kifizetésekre: időközi kifizetés vagy] egyenlegkifizetés teljesítése keretében 

kerül sor.  

 

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 27. és a 28. cikkben leírt kontradiktórius eljárást.  

 

16.6. A kifizetések pénzneme  
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Nem alkalmazandó. 

 

16.7. Kifizetések a kedvezményezett részére  

 

A kifizetéseket a kedvezményezett kapja kézhez.  

 

A kifizetések teljesítésével a tagállam eleget tett kifizetési kötelezettségének.  

 

16.8. A kifizetéseket fogadó bankszámla  

 

Minden kifizetést a következő bankszámlára kell teljesíteni: 

 

A bank neve: […]  

 

A számlatulajdonos teljes neve: […]  

Teljes bankszámlaszám (a bankkódokkal együtt): […]  

[IBAN: […]]
14

 

 

16.9. Az átutalás költségei  

 

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

 

- a tagállam viseli a saját bankja által felszámított átutalási költséget; 

 

- a kedvezményezett viseli a saját bankja által felszámított átutalási költséget, 

 

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

 

16.10. A kifizetés időpontja  

 

A tagállam által teljesített kifizetések abban az időpontban minősülnek teljesítettnek, amikor 

a bank a számlát a kifizetés összegével megterhelte.  

 

16.11. A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 

16.11.1. Ha a tagállam nem teljesíti a kifizetést a kifizetési határidőn belül (lásd fentebb), a 

907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 5. cikkének rendelkezéseit kell 

alkalmazni.  

 

16.11.2. Nem alkalmazandó. 

 

17. CIKK: ELLENŐRZÉSEK, FELÜLVIZSGÁLATOK, AUDITOK ÉS 

VIZSGÁLATOK – A MEGÁLLAPÍTÁSOK KITERJESZTÉSE 

 

17.1. A tagállam és a Bizottság ellenőrzései, felülvizsgálatai és auditjai 

                                                 
14 BIC vagy SWIFT-kód akkor, ha nincs IBAN. 
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17.1.1. A tagállam joga vizsgálatok elvégzésére 

 

A tagállam 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.  

 

A tagállamnak joga van ahhoz is, hogy a 12. cikknek megfelelően kiegészítő információkat 

kérjen.  

 

A szolgáltatott információknak helyesnek, pontosnak és teljesnek kell lenniük, és a kért 

formátumban (ideértve az elektronikus formátumot is) kell benyújtani őket. 

 

17.1.2. Felülvizsgálati jog  

 

Nem alkalmazandó. 

 

17.1.3.  A Bizottság joga auditok elvégzésére 

 

A Bizottság az 1306/2013/EU rendelet
15

 értelmében, valamint az abban foglalt 

rendelkezéseknek és eljárásoknak megfelelően helyszíni ellenőrzéseket hajthat végre annak 

megállapítására, hogy előfordultak-e olyan kiadások, amelyek teljesítése nem az uniós jognak 

megfelelően történt. 

 

17.2. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálatai  

 

A 883/2013/EU, Euratom
16

 és a 2185/96/Euratom, EK
17

 rendelet alapján (és a bennük foglalt 

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

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

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

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

pénzügyi érdekeit.  

 

17.3. Az Európai Számvevőszék ellenőrzései és auditjai  

 

                                                 
15  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1306/2013/EU rendelete a közös agrárpolitika 

finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 

814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 

2013.12.20., 549. o.).  
16  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. szeptember 11-i 883/2013/EU, Euratom rendelete 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.). 
17  A Tanács 1996. november 11-i 2185/1996/Euratom, EK rendelete 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.). 
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Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke és a 966/2012/EU, 

Euratom költségvetési rendelet
18

 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. 

 

17.4. Nemzetközi szervezetekkel kapcsolatban végrehajtott ellenőrzések, 

felülvizsgálatok, auditok és vizsgálatok  

 

Nem alkalmazandó. 

 

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

megállapítások következményei – A megállapítások kiterjesztése 

 

17.5.1.  Az e támogatás kapcsán tett megállapítások 

 

Az e támogatással összefüggésben végzett ellenőrzések, auditok és vizsgálatok megállapításai 

alapot adhatnak az el nem számolható költségek elutasítására (lásd a 26. cikket), a támogatás 

csökkentésére (lásd a 27. cikket), a megalapozatlanul kifizetett összegek visszafizettetésére 

(lásd a 28. cikket), illetőleg a 6. fejezetben leírt intézkedések alkalmazására.   

 

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

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

5.4. cikket). 

 

Az ellenőrzések, auditok vagy vizsgálatok megállapításai alapot adhatnak az 1. melléklet 

módosításának kezdeményezésére (lásd az 39. cikket).  

 

Az OLAF vizsgálatai nyomán tett megállapítások büntetőeljárást is maguk után vonhatnak a 

nemzeti jog alapján. 

 

17.5.2. Más támogatás kapcsán tett megállapítások  

 

Nem alkalmazandó. 

 

17.5.3. Eljárás  

 

Nem alkalmazandó. 

 

17.6. A fenti rendelkezések megszegésének következményei  

 

                                                 
18  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelete 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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Ha a kedvezményezett megszegi az e cikkben előírt bármely kötelezettségét, a nem kellően 

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

elutasításra kerülnek (lásd a 26. cikket).  

 

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

intézkedés is.  

 

18. CIKK: A CSELEKVÉS HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE 

 

Nem alkalmazandó. 

 

3. SZAKASZ:  EGYÉB JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK  

 

18a. cikk: A TÁJÉKOZTATÁSI ÉS PROMÓCIÓS TEVÉKENYSÉGEK 

VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK 

 

18a.1.  A tájékoztatási és promóciós tevékenységek végrehajtására vonatkozó 

kötelezettségek 

 

A kedvezményezett a tájékoztatási és promóciós tevékenységei végrehajtása során köteles 

betartani a következő feltételeket: 

 

a) biztosítania kell, hogy a tájékoztatási és promóciós intézkedések objektívek, 

elfogulatlanok és megkülönböztetésmentesek legyenek; 

 

b) biztosítania kell, hogy a tájékoztatási és promóciós intézkedések egyben az uniós 

cselekvés végrehajtását is előmozdítsák (lásd a 22. cikket); 

 

c) a promóció tárgyát képező termékek eredetének megjelölése tekintetében: 

 

i. biztosítania kell, hogy a tájékoztatási és promóciós intézkedések nem az 

eredetre összpontosítanak;  

 

- biztosítania kell, hogy a fő üzenet az EU-ra összpontosítson (és ne egy 

meghatározott eredetre), és különösen azt, hogy: 

 

- az eredet megjelölése kiegészítője legyen a fő uniós üzenetnek; 

 

- az eredet megjelölése ne ösztönözze a fogyasztókat arra, hogy – kizárólag 

az eredet alapján – hazai termékeket vásároljanak, és a termék sajátos 

jellemzőire vonatkoztató tájékoztatás is rendelkezésre álljon; 

 

- az eredet megjelölése másodlagos maradjon (azaz az eredetre utaló szöveg 

vagy szimbólum(ok) [1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – az uniós 

tagállamokban végrehajtott tájékoztatási és promóciós intézkedésekhez 

kapcsolódó cselekvések esetében: kevésbé][2. VÁLASZTHATÓ 

SZÖVEGELEM – a nem uniós országokban végrehajtott tájékoztatási és 

promóciós intézkedésekhez kapcsolódó cselekvések esetében: legfeljebb 
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annyira] kiemelkedő(ek) legyen(ek), mint a fő uniós üzenetre utaló szöveg 

vagy szimbólum(ok)); 

 

- a fő uniós üzenetet ne homályosítsák el az eredet megjelöléséhez 

kapcsolódó anyagok (képek, színek, szimbólumok stb.), és a szóban forgó 

anyagok a fő üzenetnek szentelt területtől elkülönülő területen jelenjenek 

meg; 

 

ii. biztosítania kell, hogy az eredet megjelölése nemzeti vagy annál magasabb 

szintre (azaz szupranacionális területre vagy legalább valamely tagállamra, de 

annál alacsonyabb szintre ne) utaljon – kivéve, ha az eredet megjelölése részét 

képezi az alábbiak valamelyikének: 

 

- egy, a legkülső régiókhoz kapcsolódó embléma („RUP-embléma”)
19

 vagy 

az ilyen emblémához kapcsolódó vizuális anyagok; 

 

- olyan nemzeti minőségrendszer, amelynek nevében valamely 

eredetmegjelölés szerepel; 

 

- az alábbi európai uniós minőségrendszerek valamelyikének keretében 

elismert termék nevében megjelölt eredet: 

 

- oltalom alatt álló eredetmegjelölés (OEM); 

 

- oltalom alatt álló földrajzi jelzés (OFJ) vagy 

 

- hagyományos különleges termék (HKT)
20

; 

  

iii. az eredet megjelölésének a vizuális anyagokra kell korlátozódnia (azaz a 

hanganyagokban nem megengedett); 

 

d) a márkák használata tekintetében:  

 

i. biztosítania kell, hogy a tájékoztatási és promóciós intézkedések ne 

helyezzenek előtérbe egyes kereskedelmi márkákat; 

 

                                                 
19  Lásd a 228/2013/EU rendeletnek a gazdasági szereplők nyilvántartása, a termelési régión kívüli forgalomba 

hozatal céljára nyújtott támogatás összege, az embléma, egyes szarvasmarhafélék behozatalivám-

mentessége és az Unió legkülső régióit érintő egyedi mezőgazdasági intézkedésekhez kapcsolódó egyes 

intézkedések finanszírozása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2013. november 6-i 179/2014/EU 

felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 63., 2014.3.4., 3. o.) I. mellékletét. 
20  A Bizottság 2013. december 18-i 664/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az 1151/2012/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendeletnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések, az oltalom alatt álló földrajzi 

jelzések és a hagyományos különleges termékek uniós szimbólumainak létrehozása tekintetében, valamint a 

származásra vonatkozó bizonyos szabályok, bizonyos eljárási szabályok és bizonyos kiegészítő átmeneti 

szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 179., 2014.6.19., 17. o.). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
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ii. biztosítania kell, hogy – a védjegyként lajstromozott nemzeti 

minőségrendszerekkel kapcsolatos tájékoztatási és promóciós intézkedések 

kivételével – a márkák használata: 

 

- az alábbiakra korlátozódjon: 

 

- bemutatók és kóstolók (vásárokon, vállalkozásoknak szóló 

rendezvényeken, weboldalakon vagy értékesítési pontokon), 

valamint  

 

- az ilyen bemutatókon és kóstolókon való szétosztásra szánt, 

nyomtatott tájékoztató és promóciós anyagok; 

 

továbbá 

 

- megfeleljen a következő feltételeknek: 

 

- kizárólag olyan márkák használatára kerül sor, amelyek a 

védjegyekre vonatkozóan a 207/2009/EK rendelet
21

 4. és 66. 

cikkében vagy a 2008/95/EK irányelv
22

 2. cikkében megadott 

fogalommeghatározás hatálya alá tartoznak; 

 

- a márkák feltüntetése nem gyengíti a fő uniós üzenetet, és 

különösen: 

 

- a márkák feltüntetése másodlagos marad (azaz a márka kisebb 

formátumban jelenik meg, mint a fő uniós üzenet); 

 

- a márkához kapcsolódó anyagok (képek, színek, jelképek stb.) 

megjelenítése nem homályosítja el a fő uniós üzenetet; 

 

- a márkák megjelenítése a vizuális anyagokra korlátozódik (azaz a 

hanganyagokban nem megengedett);  

 

- a kedvezményezett szervezet valamennyi tagja egyenlő esélyekkel 

tüntethette fel a márkáit, és a márkák együtt, egyformán látható 

módon, a fő uniós üzenetnek szentelt területtől elkülönülő területen 

jelennek meg; 

 

- a márkák megjelenítése a következők szerint történik: 

 

                                                 
21  A Tanács 2009. február 26-i 207/2009/EK rendelete az európai uniós védjegyről (HL L 78., 2009.3.24., 

1. o.). 
22  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. október 22-i 2008/95/EK irányelve a védjegyekre vonatkozó 

tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 299., 2008.11.8., 25. o.). 
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- a vásárok, a vállalkozásoknak szóló rendezvények és az 

értékesítési pontok esetében: 

 

- valamennyi márka együtt jelenik meg egy, a pult elülső 

oldalán elhelyezett, a szóban forgó oldal teljes felületének 

legfeljebb 5%-át (vagy ötnél kevesebb megjelenített márka 

esetében ennél arányosan kisebb hányadát) lefedő szalagon,  

 

vagy 

 

- az egyes márkák külön-külön jelennek meg a nekik 

szentelt, elkülönülő és egyforma standrészeken, a pult 

elülső oldalán, semleges és egyforma módon, és 

megjelenítésük a szóban forgó oldal teljes felületének 

legfeljebb 5%-át (vagy ötnél kevesebb megjelenített márka 

esetében ennél arányosan kisebb hányadát) foglalhatja el; 

 

- a weboldalak esetében: valamennyi márka együtt jelenik meg:  

 

- a weboldal alján látható szalagon, a következők szerint: 

 

- a szalag a weboldal teljes felületének legfeljebb 5%-át 

(vagy ötnél kevesebb megjelenített márka esetében 

ennél arányosan kisebb hányadát) foglalhatja el, és 

 

- minden egyes márka kisebb méretű, mint az uniós 

embléma (lásd a 22. cikket); 

 

vagy 

 

- a kezdőlaptól elkülönített, kifejezetten erre szolgáló 

weboldalon, semleges és valamennyi márka esetében 

azonos módon; 

 

- a bemutatókon és kóstolókon való szétosztásra szánt, 

nyomtatott tájékoztató és promóciós anyagok esetében: 

valamennyi márka együtt jelenik meg egy, az oldal alján 

elhelyezett, az oldal teljes felületének legfeljebb 5%-át (vagy 

ötnél kevesebb megjelenített márka esetében ennél arányosan 

kisebb hányadát) lefedő szalagon; 

 

e) az egészségre vonatkozó állítások (azaz a termék egészségre gyakorolt hatására 

vonatkozó tájékoztatás) tekintetében:  

 

i. biztosítania kell, hogy az egészségre vonatkozó állítás [1. VÁLASZTHATÓ 

SZÖVEGELEM – az uniós tagállamokban végrehajtott tájékoztatási és 
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promóciós intézkedésekhez kapcsolódó cselekvések esetében:  megfelel az 

1924/2006/EK rendelet
23

 mellékletének, vagy elnyerte a műveletek 

végrehajtásának helye szerinti tagállam közegészségügyért felelős nemzeti 

hatóságának jóváhagyását][2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – a nem 

uniós országokban végrehajtott tájékoztatási és promóciós intézkedésekhez 

kapcsolódó cselekvések esetében: elnyerte a műveletek végrehajtásának helye 

szerinti ország közegészségügyért felelős nemzeti hatóságának 

jóváhagyását.][;][.] 

 

f) [1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – az uniós tagállamokban végrehajtott 

tájékoztatási és promóciós intézkedésekhez kapcsolódó cselekvések esetében:  

biztosítania kell, hogy a valamely nemzeti minőségrendszerhez kapcsolódó 

tájékoztatási és promóciós intézkedések a rendszerre összpontosítsanak, ne egyes 

termékekre (azaz az egyedi termékek csak a rendszer illusztrálására szolgáljanak, és 

csupán a fő uniós üzenetet nem gyengítő másodlagos üzenet kapcsán jelenjenek 

meg).] 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

18a.2. A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 

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

csökkenthető (lásd a 27. cikket). 

 

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

intézkedés is. 

 

 

19. CIKK: ELŐZETESEN MEGLÉVŐ JOGOK, VALAMINT AZ EREDMÉNYEK 

TULAJDONJOGA (BELEÉRTVE A SZELLEMI TULAJDONHOZ 

FŰZŐDŐ ÉS AZ IPARJOGVÉDELMI JOGOKAT IS)  
 

19.1. Előzetesen meglévő jogok és az azokhoz való hozzáférésre vonatkozó jogok 

 

Amennyiben már e megállapodás megkötése előtt léteznek bizonyos iparjogvédelmi és 

szellemi tulajdonhoz fűződő jogok (harmadik felek jogait is ideértve), a kedvezményezettnek 

jegyzéket kell összeállítania az előzetesen meglévő iparjogvédelmi és szellemi tulajdonhoz 

fűződő jogokról, és meg kell neveznie azok jogosultját és minden olyan személyt, akik 

használati joggal rendelkeznek. 

 

A kedvezményezettnek a cselekvés megkezdése előtt be kell nyújtania ezt a jegyzéket a 

tagállamhoz. 

 

19.2. Az eredmények tulajdonjoga és a felhasználásukra vonatkozó jogok  

 

                                                 
23  Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1924/2006/EK rendelete az élelmiszerekkel 

kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról (HL L 404., 2006.12.30., 9. o.). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006R1924&qid=1448009404272&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006R1924&qid=1448009404272&rid=1
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A cselekvés eredményei (ideértve a kapcsolódó jelentéseket és egyéb dokumentumokat is) a 

kedvezményezett tulajdonát képezik.  

 

A kedvezményezett köteles feljogosítani a Bizottságot az eredményeknek a 22. cikk szerinti 

kommunikációs tevékenységek céljára történő felhasználására. 

 

19.3. A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 

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

csökkenthető (lásd a 27. cikket).  

 

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

intézkedés is. 

 

20. CIKK – ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG  

 

20.1. Az összeférhetetlenség elkerülésének kötelezettsége 

 

A kedvezményezett köteles minden intézkedést meghozni annak érdekében, hogy megelőzze 

az olyan helyzeteket, amelyekben a cselekvés pártatlan és objektív végrehajtása veszélybe 

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

kötelékekhez vagy bármilyen más közös érdekhez kapcsolódó ok miatt 

(„összeférhetetlenség”). 

 

Köteles késedelem nélkül hivatalosan értesíteni a tagállamot minden olyan helyzetről, amely 

összeférhetetlenségnek minősül vagy ahhoz vezethet, és köteles haladéktalanul megtenni 

minden szükséges lépést a helyzet orvoslása érdekében.  

 

A tagállam ellenőrizheti, hogy a meghozott intézkedések megfelelőek-e, és előírhatja, hogy 

egy meghatározott határidőig további intézkedéseket kell hozni. 

 

20.2. A fenti rendelkezések megszegésének következményei  

 

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

csökkenthető (lásd a 27. cikket), a megállapodás pedig megszüntethető (lásd az 34. cikket). 

 

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

intézkedés is. 

 

21. CIKK: TITOKTARTÁS 

 

21.1. Általános titoktartási kötelezettség 

 

A cselekvés végrehajtása során és az egyenleg kifizetését követően három évig a felek 

kötelesek bizalmasan kezelni mindazokat az adatokat, dokumentumokat vagy más anyagokat 

(azok formájától függetlenül), amelyeket a közlésükkor bizalmasnak minősítenek („bizalmas 

információk”). 
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A bizalmas információkat e megállapodás végrehajtásához használhatják fel.  

 

A titoktartási kötelezettségek megszűnnek, ha: 

 

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

mentesítéséhez; 

 

b) az információ a titoktartási kötelezettségek megszegése nélkül általánosan és 

nyilvánosan elérhetővé válik;  

 

c) a bizalmas információ felfedését uniós vagy nemzeti jogszabály írja elő.  

 

21.2. A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 

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

csökkenthető (lásd a 27. cikket).  

 

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

intézkedés is. 

 

22. CIKK: A CSELEKVÉS NÉPSZERŰSÍTÉSE – AZ EU-FINANSZÍROZÁS 

LÁTHATÓSÁGA 

 

22.1. A kedvezményezett kommunikációs tevékenységei 

 

22.1.1. A cselekvés és az általa elért eredmények népszerűsítésére vonatkozó általános 

kötelezettség 

 

A kedvezményezett köteles népszerűsíteni a cselekvést és annak eredményeit.  

 

22.1.2. Tájékoztatás az EU-finanszírozásról – Az EU jelképének használatára vonatkozó 

kötelezettség és jog – Az „Enjoy, it’s from Europe!” címke használatára vonatkozó 

kötelezettség és jog 

 

22.1.2.1. Minden felhasznált tájékoztató és promóciós anyagon szerepelnie kell az EU 

jelképének és a célpiac(ok) nyelvén (nyelvein) feltüntetett következő kísérőszövegnek: 

 

 
 

 

Ha a kedvezményezett más logóival együtt szerepel, akkor az EU jelképének megfelelően ki 

kell tűnnie.  
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A vizuális hordozókon a jelképet és a szöveget az üzenet elején, az üzenetben vagy az üzenet 

végén egyértelműen fel kell tüntetni.  A hanganyagok esetében a szövegnek az üzenet végén 

érthetően el kell hangoznia. 

 

Az e cikk szerinti kötelezettségei teljesítése érdekében a kedvezményezett a Bizottság 

előzetes jóváhagyása nélkül is használhatja az EU jelképét. 

 

Ez azonban nem jogosítja fel őt kizárólagos használatra.  

 

Emellett a kedvezményezett sem bejegyzés útján, sem más módon nem sajátíthatja ki az EU 

jelképét vagy bármilyen hasonló védjegyet vagy logót.  

 

22.1.2.2. Minden felhasznált vizuális tájékoztató és promóciós anyagon szerepelnie kell az 

„Enjoy, it’s from Europe!” címkének: 

 
 

amelynek meg kell felelnie a következő jellemzőknek: 

 

- a felirat angol nyelvű, de szövege lábjegyzetben más nyelvű fordításban is 

megadható; 

 

- függőleges elhelyezésű; 

 

- színes (narancssárga = 8-M74-Y90-K0) vagy fekete-fehér (a narancssárga színű 

mező helyén fekete [K100], a kék színű mező helyén pedig szürke [K60]); 

 

- mérete arányos azon anyag méretével, amelyen elhelyezik. 

 

A kampány témájától függően a címkét kiegészítheti az alábbi szövegek valamelyike: 

 
Téma Szöveg 

Környezet Az Európai Unió támogatja a környezetvédelmet előmozdító 

kampányokat. 

Minőség és élelmiszer-

biztonság 

Az Európai Unió támogatja a minőségi mezőgazdasági termékeket 

népszerűsítő kampányokat. 

Egészség Az Európai Unió támogatja az egészséges életmód folytatására 

ösztönző kampányokat.  

Sokszínűség Az Európai Unió támogatja a mezőgazdasági termékek széles 
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körét népszerűsítő kampányokat. 

Hagyományőrzés Az Európai Unió támogatja a mezőgazdasági hagyományokat 

népszerűsítő kampányokat. 

 

A címke nem helyettesítheti az EU jelképét (vagy annak kísérőszövegét; lásd fentebb).  

 

22.1.3. A Bizottság felelősségét kizáró nyilatkozat 

 

Minden felhasznált vizuális tájékoztató és promóciós anyagon – a kisméretű reklámtárgyak 

(így az apró ajándéktárgyak, például tollak) és a kisméretű hirdetések (például a kisméretű 

webes szalaghirdetések) kivételével – fel kell tüntetni a következő felelősségkizáró 

nyilatkozatot: 
 

„E promóciós kampány tartalma kizárólag a szerző nézeteit tükrözi, és a szerző kizárólagos 

felelősséget visel érte. Az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a benne szereplő 

információk bárminemű felhasználásáért.” 

 

A weboldalak esetében ezt a felelősségkizáró nyilatkozatot a jogi nyilatkozatba kell 

belefoglalni. A közösségi oldalak esetében a nyilatkozatot az oldalt bemutató rovatnak kell 

tartalmaznia. 

 

22.2. Kommunikációs tevékenységek 

 

22.2.1. A kedvezményezettől származó anyagok, dokumentumok és információk 

felhasználásához való jog 

 

A Bizottság felhasználhatja a kedvezményezettől (többek között elektronikus formában) 

kapott, a cselekvéssel kapcsolatos információkat, dokumentumokat – elsősorban a közzététel 

céljára szánt összefoglalókat és a nyilvános benyújtandó anyagokat – és más típusú 

anyagokat, például képeket vagy audiovizuális anyagokat.  

 

Ez nincs kihatással a 21. cikkben foglalt titoktartási kötelezettségekre, amelyeket továbbra is 

teljesíteni kell. 

 

A kedvezményezettől származó anyagok, dokumentumok és információk felhasználásához 

való jog a következőket foglalja magában: 

 

a) saját célú felhasználás (különösen a hozzáférhetővé tétel a Bizottságnál vagy 

bármely más uniós intézménynél, szervnél, hivatalnál vagy ügynökségnél, illetve 

uniós tagállami szervnél vagy intézménynél dolgozó személyek számára, valamint a 

részben vagy egészben, korlátlan számban történő másolás vagy sokszorosítás); 

 

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); 
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c) szerkesztés vagy átdolgozás kommunikációs és reklámtevékenységek céljára, 

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

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

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

gyűjteményes műben való felhasználást;   

 

d) lefordítás;  

 

e) hozzáférés biztosítása egyéni kérésre az 1049/2001/EK rendelet
24

 alapján, a 

sokszorosítás és a hasznosítás joga nélkül; 

 

f) tárolás papíralapú, elektronikus vagy más formában; 

 

g) archiválás a vonatkozó iratkezelési szabályoknak megfelelően; valamint 

 

h) harmadik feleknek a jogosult nevében való eljárásra történő felhatalmazására 

vonatkozó jog, 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 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). 

 

Adott esetben (és ha a kedvezményezett azokat rendelkezésre bocsátja), a Bizottság feltünteti 

a következő információkat:  

 
„© – [év] – [a szerzői jog tulajdonosa]. Minden jog fenntartva. Az Európai Bizottság feltételekhez 

kötött használati engedéllyel rendelkezik.” 
 

22.3. A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 

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

csökkenthető (lásd a 27. cikket).  

 

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

intézkedés is.  

 

23. CIKK: SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE  

 

23.1. Személyes adatok kezelése a Bizottság és a tagállam által  

                                                 
24  Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 30-i 1049/2001/EK rendelete az Európai Parlament, a Tanács 

és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.). 
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Az e megállapodás körébe tartozó személyes adatok kezelését a Bizottság a 45/2001/EK 

rendelet
25

 alapján és az alkalmazandó uniós adatvédelmi jogszabályoknak (ideértve az 

engedélyekre és az értesítési kötelezettségekre vonatkozó rendelkezéseket is) megfelelően 

végzi. 

 

Az e megállapodás körébe tartozó személyes adatok kezelését a tagállam saját nemzeti 

adatvédelmi jogszabályai (ideértve az engedélyekre és az értesítési kötelezettségekre 

vonatkozó rendelkezéseket is) alapján végzi. 

 

23.2. Személyes adatok kezelése a kedvezményezett által  

 

Az e megállapodás körébe tartozó személyes adatok kezelése során a kedvezményezett 

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

engedélyekre és az értesítési kötelezettségekre vonatkozó szabályokat is). 

 

A kedvezményezett csak olyan adatokhoz biztosíthat hozzáférést a személyzete számára, 

amelyek feltétlenül szükségesek a megállapodás végrehajtásához, igazgatásához és nyomon 

követéséhez.  

 

A kedvezményezett köteles tájékoztatni a személyzete azon tagjait, akiknek személyes adatait 

a tagállam vagy a Bizottság összegyűjti és kezeli.  

 

23.3. A fenti rendelkezések megszegésének következményei 

 

Ha a kedvezményezett megszegi a 23.2. cikkben előírt valamely kötelezettségét, a tagállam 

alkalmazhatja bármely, a 6. fejezetben leírt intézkedést. 

 

24. CIKK: AZ ÜGYNÖKSÉGGEL SZEMBENI KIFIZETÉSI IGÉNYEK 

ENGEDMÉNYEZÉSE 

 

Nem alkalmazandó. 

 

5. FEJEZET:  A KEDVEZMÉNYEZETT FELADATAI ÉS FELELŐSSÉGE  

 

25. CIKK: A KEDVEZMÉNYEZETT FELADATAI ÉS FELELŐSSÉGE 

 

25.1. Feladat és felelősség a tagállam vonatkozásában  

 

A kedvezményezett teljes felelősséggel tartozik a cselekvés végrehajtásáért és e 

megállapodás betartásáért.  

 

A kedvezményezett maga felelős a következőkért: 

                                                 
25  Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi 

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

adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.). 
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a) a cselekvés helyes végrehajtásának nyomon követése (lásd a 7. cikket); 

 

b) a tagállam azonnali tájékoztatása minden olyan eseményről vagy körülményről, amely 

jelentős mértékben befolyásolhatja vagy késleltetheti a cselekvés végrehajtását (lásd a 

12. cikket); 

 

c) a benyújtandó anyagok és a jelentések benyújtása a tagállamhoz (lásd a 14. és a 15. 

cikket);  

 

d)  minden kért dokumentum és tájékoztatás kellő időben történő benyújtása a 

tagállamhoz;  

 

és e feladatainak elvégzését nem bízhatja alvállalkozókra. 

 

25.2. A feladatok és a felelősség belső megoszlása 

 

Nem alkalmazandó. 

 

25.3. A kedvezményezettek közötti belső viszonyok szabályozása – Konzorciumi 

megállapodás 

 

Nem alkalmazandó. 

 

 

6. FEJEZET:  KÖLTSÉGEK ELUTASÍTÁSA – A TÁMOGATÁS CSÖKKENTÉSE – 

VISSZAFIZETTETÉS – SZANKCIÓK – KÁROK – 

FELFÜGGESZTÉS – MEGSZÜNTETÉS – VIS MAIOR  

 

1. SZAKASZ:  KÖLTSÉGEK ELUTASÍTÁSA – A TÁMOGATÁS CSÖKKENTÉSE – 

VISSZAFIZETTETÉS – SZANKCIÓK 

 

26. CIKK: AZ EL NEM SZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ELUTASÍTÁSA   

 

26.1. Feltételek  

 

A tagállam – [VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – több jelentéstételi időszakhoz tartozó 

cselekvések esetében, amelyeknél sor kerül időközi kifizetésekre: valamely időközi kifizetés 

alkalmával,] az egyenleg kifizetésekor vagy azt követően, különösen ellenőrzések, auditok 

és vizsgálatok (lásd a 17. cikket) nyomán – elutasítja az el nem számolható költségeket (lásd 

a 6. cikket). 

 

26.2. Az elutasítandó el nem számolható költségek – Számítás – Eljárás 

 

Az el nem számolható költségek teljes mértékben elutasításra kerülnek. 

 

Ha a költségek elutasítása nem von maga után visszafizettetést (lásd a 28. cikket), a tagállam 

hivatalosan értesíti a kedvezményezettet a költségek elutasításáról, az érintett összegekről és 
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az elutasítás okairól (adott esetben a kifizetendő összegre vonatkozó értesítéssel együtt; lásd a 

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

hivatalosan közölheti a tagállammal egyet nem értését és annak indokait.  

 

Ha a költségek elutasítása visszafizettetéshez vezet, a tagállam a 28. cikk szerinti előzetes 

tájékoztató levél küldésével folytatja a kontradiktórius eljárást.  

 

26.3. Hatások 

 

Ha a tagállam [VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – több jelentéstételi időszakhoz tartozó 

cselekvések esetében, amelyeknél sor kerül időközi kifizetésekre: valamely időközi kifizetés 

alkalmával vagy] az egyenleg kifizetésekor utasít el költségeket, az elutasított költségeket 

levonja a cselekvés kapcsán [az időszakos pénzügyi kimutatásban vagy ]az összefoglaló 

pénzügyi zárókimutatásban (lásd a 15.3. és a 15.4. cikket) bejelentett összes elszámolható 

költségből. Ezután a 16.3., illetve a 16.4. cikkben foglaltaknak megfelelően kiszámítja [az 

időközi kifizetés vagy ]az egyenleg kifizetése keretében járó összeget.    

 

[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – több jelentéstételi időszakhoz tartozó cselekvések 

esetében, amelyeknél sor kerül időközi kifizetésekre: Ha a tagállam időközi kifizetést 

követően, de az egyenleg kifizetése előtt utasít el olyan költségeket, amelyeket egy időszakos 

pénzügyi kimutatásban jelentettek be, az elutasított költségeket levonja a cselekvés kapcsán a 

következő időszakos pénzügyi kimutatásban vagy az összefoglaló pénzügyi zárókimutatásban 

bejelentett összes elszámolható költségből. Ezután a 16.3., illetve a 16.4. cikkben foglaltaknak 

megfelelően kiszámítja az időközi kifizetés vagy az egyenleg kifizetése keretében járó 

összeget.]    

 

Ha a tagállam az egyenleg kifizetése után utasít el költségeket, az elutasított összeget 

levonja az összefoglaló pénzügyi zárókimutatásban bejelentett összes elszámolható 

költségből. Ezután az 5.4. cikkben foglaltaknak megfelelően kiszámítja a támogatás 

felülvizsgált végleges összegét.  

 

27. CIKK: A TÁMOGATÁS CSÖKKENTÉSE 

 

27.1. Feltételek 

 

A tagállam – az egyenleg kifizetésekor vagy azt követően – csökkentheti a támogatás 

maximális összegét (lásd az 5.1. cikket), ha a kedvezményezett (vagy egy, a képviseletére 

vagy a nevében történő döntéshozatalra feljogosított természetes személy) az odaítélési 

eljárás vagy a megállapodás végrehajtása során lényeges hibát, szabálytalanságot, csalást 

vagy súlyos kötelezettségszegést követett el (ideértve a cselekvés helytelen végrehajtását, 

valótlan információk benyújtását, az előírt információk közlésének elmulasztását és az etikai 

elvek megsértését is).  

 

27.2. A csökkentés mértéke – Számítás – Eljárás 

 

A csökkentés mértéke a hibák, a szabálytalanságok, a csalás, illetve a kötelezettségszegés 

súlyosságával arányos.  
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A támogatás csökkentését megelőzően a tagállam hivatalosan „előzetes tájékoztató levelet” 

küld a kedvezményezettnek. A levélben:  

 

- tájékoztatja a címzettet a támogatás csökkentésére vonatkozó szándékáról, a 

csökkentés tervezett mértékéről és okairól, és 

 

- felkéri az észrevételeinek az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül történő 

benyújtására.  

 

Ha a tagállamhoz 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 16. 

cikket). 

 

27.3. Hatások  

 

Ha a tagállam 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 16.4. cikket). 

 

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

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

támogatás felülvizsgált végleges összege alacsonyabb, mint a támogatás eredetileg 

kiszámított végleges összege (lásd az 5.3. cikket), a tagállam visszafizetteti a különbözetet 

(lásd a 28. cikket).  

 

28. CIKK: A MEGALAPOZATLANUL KIFIZETETT ÖSSZEGEK 

VISSZAFIZETTETÉSE  

 

28.1. A visszafizetendő összeg – Számítás – Eljárás 

 

A tagállam – az egyenleg kifizetésekor vagy azt követően – visszaköveteli a kifizetett, de e 

megállapodás alapján nem járó összegeket.  

 

28.1.1. Visszafizettetés az egyenleg kifizetésekor 

 

Ha az egyenleg kifizetése visszafizettetési igény formáját ölti (lásd a 16.4. cikket), a tagállam 

hivatalosan „előzetes tájékoztató levelet” küld a kedvezményezettnek. A levélben:  

 

- tájékoztatja a címzettet a visszafizettetésre vonatkozó szándékáról, az egyenlegként 

visszafizetendő összegről és a visszafizettetés okairól, valamint  

 

- felkéri az észrevételeinek az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül történő 

benyújtására.  

 

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

észrevételek ellenére is fenntartja a visszafizettetési igényt, megerősíti a visszafizetendő 

összeget, és hivatalosan terhelési értesítést küld a kedvezményezettnek, amely tartalmazza a 
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fizetési feltételeket és a fizetési határidőt (a kifizetendő összegre vonatkozó értesítéssel 

együtt; lásd a 16.5. cikket). 

 

Ha a terhelési értesítésben megszabott határidőig nem történik meg a befizetés, a tagállam a 

következő módon hajtja be az összeget:  

  

a) a kedvezményezett beleegyezése nélkül beszámítja azt a Bizottságnak a 

kedvezményezett felé fennálló, az EU költségvetését terhelő tartozásába; 

 

b) igénybe veszi a pénzügyi garanciát (lásd a 16.2. cikket); 

 

c) jogi lépéseket tesz (lásd a 41. cikket). 

 

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 a tagállamhoz beérkezik a teljes összeg (ezt a napot is beleszámítva), 

késedelmi kamattal növekszik. 

 

A késedelmi kamat mértéke az Európai Központi Bank (EKB) által az euróban végzett 

irányadó refinanszírozási műveletekre alkalmazott, az Európai Unió Hivatalos Lapja C 

sorozatában közzétett, a fizetési határidő lejárata szerinti hónap első napján érvényes 

kamatláb („referencia-kamatláb”) három és fél százalékponttal megnövelt értékének felel 

meg.  

 

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. 

 

28.1.2. Visszafizettetés az egyenleg kifizetését követően  

 

Ha a tagállam – az egyenleg kifizetését követően – bizonyos költségek elutasítása vagy a 

támogatás csökkentése miatt felülvizsgálta a cselekvéshez kapcsolódó támogatás végleges 

összegét (lásd az 5.4. cikket), és a támogatás felülvizsgált végleges összege alacsonyabb, 

mint a támogatás eredetileg kiszámított végleges összege (lásd az 5.3. cikket), a tagállam 

visszaigényli a különbözetet a kedvezményezettől. 

 

A tagállam hivatalosan előzetes tájékoztató levelet küld a kedvezményezettnek. A levélben: 

 

- tájékoztatja a címzettet a visszafizettetésre vonatkozó szándékáról, a visszafizetendő 

összegről és a visszafizettetés okairól, valamint 

 

- felkéri az észrevételeinek az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül történő 

benyújtására.  

 

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

észrevételek ellenére is fenntartja a visszafizettetési igényt, megerősíti a visszafizetendő 
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összeget és hivatalosan terhelési értesítést küld a kedvezményezettnek. Ebben az 

értesítésben meghatározza a fizetési feltételeket és a fizetési határidőt is.  

 

Ha a terhelési értesítésben megszabott határidőig nem történik meg a befizetés, a tagállam a 

következő módon hajtja be az összeget:  

  

a) a kedvezményezett beleegyezése nélkül beszámítja azt a Bizottságnak a 

kedvezményezett felé fennálló, az EU költségvetését terhelő tartozásába; 

 

b) jogi lépéseket tesz (lásd a 41. cikket). 

 

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 a tagállamhoz beérkezik a teljes összeg (ezt a napot is beleszámítva), a 

28.1.1. 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. 

 

29. CIKK: KÖZIGAZGATÁSI SZANKCIÓK 

 

29.1. Feltételek 

 

A tagállam az (EU) 2015/1829 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 5. cikkének 

megfelelően adminisztratív szankciókat szab ki, ha valamely kedvezményezett:  

 

a) szabálytalanságot követett el, illetve  

 

b) esetében súlyos kötelezettségszegés került megállapításra a cselekvéshez kapcsolódó 

kiválasztási eljárás vagy a cselekvés e megállapodás keretében történő végrehajtása 

kapcsán. 

 

A kedvezményezett felelősséggel tartozik a rá kiszabott szankciók megfizetéséért.  

 

29.2. Időtartam – A szankció összege – Számítás 

 

A szabálytalanságok esetében a kedvezményezett az eredetileg kifizetett vagy igényelt összeg 

és a neki ténylegesen járó összeg közötti különbözet kétszeresét köteles megfizetni. 

 

Súlyos kötelességszegés esetén, különösen ha megismétlődnek a 29.1. cikk a) pontjában 

említett szabálytalanságok, vagy ha a kedvezményezettről a 29.1. cikk b) pontja szerint 

megállapítást nyer, hogy súlyosan megszegte kötelezettségeit a cselekvéshez kapcsolódó 

kiválasztási eljárás vagy a cselekvés e megállapodás keretében történő végrehajtása kapcsán, 

a kedvezményezett a jogsértés megállapításának időpontjától számított három évre kizárásra 

kerül a tájékoztatási és promóciós intézkedésekben való részvétel lehetőségéből. 
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29.3. Eljárás 

 

Mielőtt szankciót alkalmazna, a tagállam hivatalosan értesíti az érintett kedvezményezettet, 

és: 

 

- tájékoztatja a szankció kiszabására vonatkozó szándékáról, a szankció időtartamáról 

vagy összegéről, valamint a szankció kiszabásának okairól, valamint 

 

- felkéri az észrevételeinek 30 napon belül történő benyújtására.  

 

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

észrevételek ellenére is kiszabja a szankciót, hivatalosan közli a szankció megerősítését a 

kedvezményezettel, és – pénzügyi szankció esetében – levonja a szankció összegét az 

egyenleg kifizetésekor kifizetendő összegből, illetve hivatalosan terhelési értesítést küld, 

amelyben meghatározza a visszafizetendő összeget, a fizetési feltételeket és a fizetési 

határidőt. 

 

Ha a terhelési értesítésben megszabott határidőig nem történik meg a befizetés, a tagállam a 

következő módon hajthatja be az összeget:  

 

a)  a kedvezményezett beleegyezése nélkül beszámítja azt a Bizottságnak a 

kedvezményezett felé fennálló, az EU költségvetését terhelő tartozásába; 

 

b)  jogi lépéseket tesz (lásd a 41. cikket). 

 

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 a tagállamhoz beérkezik a teljes összeg (ezt a napot is beleszámítva), a 

28.1.1. 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. 

  

2. SZAKASZ:  KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG 

 

30. CIKK: KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG  

 

30.1. A tagállam és a Bizottság felelőssége 

 

A tagállam és a Bizottság nem vonható felelősségre a kedvezményezettnek (vagy harmadik 

feleknek) e megállapodás végrehajtása következtében okozott károkért, ideértve a súlyos 

gondatlanság esetét is. 
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A tagállam és a Bizottság nem vonható felelősségre a kedvezményezett vagy a cselekvésben 

részt vevő harmadik fél által e megállapodás végrehajtása következtében okozott károkért.  

 

30.2. A kedvezményezett felelőssége 

 

30.2.1. Feltételek 

 

A kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve (lásd a 35. cikket) – köteles megtéríteni a 

tagállamnak minden olyan kárt, amelyet a tagállam a cselekvés végrehajtásának 

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

megállapodással teljes összhangban történt.  

 

A kedvezményezett felelősséggel tartozik a tőle követelt kártérítés megfizetéséért. 

 

30.2.2. A kártérítés összege – Számítás 

 

Az az összeg, amelyet a tagállam követelhet a kedvezményezettől, megfelel a 

kedvezményezett által okozott kárnak. 

 

30.2.3. Eljárás  

 

Mielőtt kártérítést követelne, a tagállam hivatalosan értesíti a kedvezményezettet, és: 

 

- tájékoztatja a kártérítés követelésére vonatkozó szándékáról, az összegről és az 

indokokról, valamint 

 

- felkéri az észrevételeinek 30 napon belül történő benyújtására.  

 

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

észrevételek ellenére is kártérítést követel, hivatalosan közli a kártérítési igény megerősítését 

és hivatalos terhelési értesítést küld, amelyben meghatározza a megfizetendő összeget, a 

fizetési feltételeket és a fizetési határidőt. 

 

Ha a terhelési értesítésben megszabott határidőig nem történik meg a befizetés, a tagállam a 

következő módon hajthatja be az összeget:  

 

a)  a kedvezményezett beleegyezése nélkül beszámítja azt a Bizottságnak a 

kedvezményezett felé fennálló, az EU költségvetését terhelő tartozásába; 

 

b)  jogi lépéseket tesz (lásd a 41. cikket).  

 

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 a tagállamhoz beérkezik a teljes összeg (ezt a napot is beleszámítva), a 

28.1.1. 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. 

 

3. SZAKASZ:  FELFÜGGESZTÉS ÉS MEGSZÜNTETÉS 

 

31. CIKK: A KIFIZETÉSI HATÁRIDŐ FELFÜGGESZTÉSE  

 

31.1. Feltételek 

 

A tagállam bármikor felfüggesztheti a kifizetési határidőt (lásd a 16.2–16.4. cikket), ha 

valamely kifizetési igény (lásd a 15. cikket) nem hagyható jóvá az alábbi okokból:  

 

a) nem felel meg e megállapodás rendelkezéseinek (lásd a 15. cikket);  

 

b) a technikai vagy a pénzügyi jelentés(ek) nem került(ek) benyújtásra, hiányos(ak) vagy 

további információkra van szükség; vagy 

 

c) kétségbe vonható a pénzügyi kimutatás(ok)ban bejelentett költségek 

elszámolhatósága, és további ellenőrzések, auditok vagy vizsgálatok szükségesek. 

 

31.2. Eljárás 

 

A tagállam hivatalosan értesíti a kedvezményezettet a felfüggesztésről és annak okairól.  

 

A felfüggesztés kezdőnapja az a nap, amikor a tagállam megküldi az értesítést (lásd a 36. 

cikket).  

 

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

megszűnik, és megkezdődik a fennmaradó időszak. 

 

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

tagállamot arról, hogy folytatódik-e a felfüggesztés.  

 

Ha a kifizetési határidő a technikai vagy a pénzügyi jelentés(ek) (lásd a 15. 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 tagállam megszüntetheti a 

megállapodást (lásd a 34.3.1. cikk i) pontját). 

 

32. CIKK: A KIFIZETÉSEK FELFÜGGESZTÉSE  

 

32.1. Feltételek  

 

A tagállam bármikor felfüggesztheti részben vagy egészben az előfinanszírozási kifizetést 

[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – több jelentéstételi időszakhoz tartozó cselekvések 

esetében, amelyeknél sor kerül időközi kifizetésekre: és az időközi kifizetéseket] vagy az 

egyenleg kifizetését, ha a kedvezményezett (vagy egy, a képviseletére vagy a nevében történő 

döntéshozatalra feljogosított természetes személy) az odaítélési eljárás vagy a megállapodás 
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végrehajtása során ténylegesen vagy vélhetően lényeges hibát, szabálytalanságot, csalást 

vagy súlyos kötelezettségszegést követett el (ideértve a cselekvés helytelen végrehajtását, 

valótlan információk benyújtását, az előírt információk közlésének elmulasztását és az etikai 

elvek megsértését is). 

 

Ha a felfüggesztés az egyenleg kifizetését érinti, az érintett összeg(ek)nek a felfüggesztés 

megszüntetését követő kifizetése (vagy visszatérítése) a cselekvést lezáró kifizetésnek 

minősül. 

 

32.2. Eljárás 

 

Mielőtt felfüggesztené a kifizetéseket, a tagállam hivatalosan értesíti a kedvezményezettet, 

és:  

 

- tájékoztatja a kifizetések felfüggesztésére vonatkozó szándékáról és annak okairól, 

valamint  

 

- felkéri az észrevételeinek az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül történő 

benyújtására. 

  

Ha a tagállamhoz 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 tagállam megküldi a megerősítésről szóló 

értesítést.  

 

Ha teljesülnek a kifizetések folytatásának feltételei, a felfüggesztés megszűnik. A tagállam 

hivatalosan tájékoztatja a kedvezményezettet. 

 

[VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – több jelentéstételi időszakhoz tartozó cselekvések 

esetében, amelyeknél sor kerül időközi kifizetésekre: A felfüggesztés időtartama alatt az 

időszakos jelentés(ek) az utolsó kivételével egyetlen jelentéstételi időszak (lásd a 15.3. cikket) 

tekintetében sem tartalmazhat(nak) a kedvezményezettől származó pénzügyi kimutatásokat. A 

kedvezményezettnek ezeket a kimutatásokat a felfüggesztés megszüntetését követő időszakos 

jelentésbe vagy – ha a felfüggesztés megszüntetésére a cselekvés lezárásáig nem kerül sor – 

az utolsó időszakos jelentésbe kell belefoglalnia.]  

 

A kedvezményezett felfüggesztheti a cselekvés végrehajtását (lásd a 33.1. cikket) vagy 

megszüntetheti e megállapodást (lásd a 34.1. és a 34.2. cikket). 

 

33. CIKK: A CSELEKVÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE  

 

33.1. A cselekvés végrehajtásának a kedvezményezett általi felfüggesztése 

 

33.1.1.  Feltételek  
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A kedvezményezett felfüggesztheti a cselekvésnek vagy egy részének a végrehajtását, ha 

rendkívüli körülmények – különösen vis maior (lásd a 35. cikket) – lehetetlenné teszik vagy 

túlzott mértékben megnehezítik a végrehajtást.  

 

33.1.2.  Eljárás 

 

A felfüggesztésről a kedvezményezett köteles haladéktalanul hivatalosan értesíteni a 

tagállamot (lásd a 36. cikket), közölve a következőket: 

 

- a megszüntetés okai, valamint  

 

- a végrehajtás folytatásának várható időpontja. 

 

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

 

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

azonnal hivatalosan értesíteni a tagállamot, 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 a 39. cikket) – kivéve, ha a megállapodást 

megszüntették (lásd a 34. cikket). 

 

A felfüggesztés a módosításban a cselekvés folytatásának időpontjaként meghatározott 

időpontban szűnik meg. Ez az időpont a módosítás hatálybalépésének időpontjánál korábbi 

időpont is lehet.  

 

A cselekvés végrehajtásának felfüggesztése idején felmerült költségek nem számolhatók el 

(lásd a 6. cikket).  

 

33.2. A cselekvés végrehajtásának a tagállam általi felfüggesztése 

 

33.2.1.  Feltételek 

 

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

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

feljogosított természetes személy) az odaítélési eljárás vagy a megállapodás végrehajtása 

során ténylegesen vagy vélhetően lényeges hibát, szabálytalanságot, csalást vagy súlyos 

kötelezettségszegést követett el (ideértve a cselekvés helytelen végrehajtását, valótlan 

információk benyújtását, az előírt információk közlésének elmulasztását és az etikai elvek 

megsértését is).  

 

33.2.2.  Eljárás 

 

Mielőtt felfüggesztené a cselekvés végrehajtását, a tagállam hivatalosan értesíti a 

kedvezményezettet, és: 

 

- tájékoztatja a végrehajtás felfüggesztésére vonatkozó szándékáról és annak okairól, 

valamint  
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- felkéri az észrevételeinek az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül történő 

benyújtására.  

 

Ha a tagállamhoz 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 az utánra esik, hogy a kedvezményezett kézhez veszi a 

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

 

A felfüggesztés megszűnésének feltétele, hogy teljesüljenek a feltételek a cselekvés 

végrehajtásának folytatásához.  

 

A kedvezményezett hivatalos értesítést kap a felfüggesztés megszűnéséről, e megállapodás 

pedig módosításra kerül a cselekvés folytatása időpontjának meghatározása, a cselekvés 

időtartamának meghosszabbítása és a cselekvésnek az új helyzethez való hozzáigazításához 

szükséges más változtatások elvégzése érdekében (lásd a 39. cikket) – kivéve, ha a 

megállapodást már megszüntették (lásd a 34. cikket). 

 

A felfüggesztés a módosításban a cselekvés folytatásának időpontjaként meghatározott 

időpontban szűnik meg. Ez az időpont a módosítás hatálybalépésének időpontjánál korábbi 

időpont is lehet.  

 

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

 

A kedvezményezett nem követelhet kártérítést a tagállam általi felfüggesztés miatt (lásd a 30. 

cikket). 

 

A cselekvés végrehajtásának felfüggesztése nem érinti a tagállam ahhoz való jogát, hogy 

megszüntesse e megállapodást (lásd a 34. cikket), csökkentse a támogatást vagy 

visszafizettesse a megalapozatlanul kifizetett összegeket (lásd a 27. és a 28. cikket). 

 

34. CIKK: A MEGÁLLAPODÁS MEGSZÜNTETÉSE  

 

34.1. A megállapodás kedvezményezett általi megszüntetése  

 

34.1.1.  Feltételek és eljárás 

 

A kedvezményezett megszüntetheti e megállapodást. 

 

A kedvezményezett köteles hivatalosan értesíteni a megszüntetésről a tagállamot (lásd a 36. 

cikket), közölve a következőket: 

 

- a megszüntetés okai, valamint  

 

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

kell esnie. 
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Ha nincsenek megjelölve az okok, vagy ha a tagállam úgy ítéli meg, hogy azok nem elég 

nyomósak a megszüntetés igazolásához, a megállapodás „szabálytalanul megszüntetettnek” 

minősül. 

 

A megszüntetés az értesítésben megjelölt napon lép hatályba. 

 

34.1.2. Hatások 

 

A kedvezményezett köteles – a megszüntetés hatálybalépésétől számított 90 napon belül – 

benyújtani [VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – több jelentéstételi időszakhoz tartozó 

cselekvések esetében, amelyeknél sor kerül időközi kifizetésekre: egy időszakos jelentést (a 

folyó jelentéstételi időszakra vonatkozóan a megszüntetésig; lásd a 15.3. cikket), valamint] a 

zárójelentést (lásd a 15.4. cikket). 

 

Ha a jelentés(ek) nem érkezik (érkeznek) meg a tagállamhoz a határidőn belül (lásd fent), [1. 

VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – egyetlen jelentéstételi időszakhoz tartozó cselekvések 

esetében, amelyeknél NEM kerül sor időközi kifizetésre: a tagállam semmiféle költséget sem 

vesz figyelembe] [2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – több jelentéstételi időszakhoz 

tartozó cselekvések esetében, amelyeknél sor kerül időközi kifizetésekre: a tagállam csak 

azokat a költségeket veszi figyelembe, amelyek szerepelnek egy jóváhagyott időszakos 

jelentésben].  

 

A tagállam a benyújtott jelentés(ek) alapján kiszámítja a támogatás végleges összegét (lásd 

az 5.3. cikket) és az egyenleget (lásd a 16.4. cikket). Csak a megszüntetés időpontjáig 

felmerült költségek számolhatók el (lásd a 6. cikket). A csak a megszüntetés után 

végrehajtandó szerződésekhez kapcsolódó költségek nem számolhatók el. 

 

A szabálytalan megszüntetés a támogatás csökkentését eredményezheti (lásd a 27. cikket). 

 

A megszüntetést követően a kedvezményezett kötelezettségei (különösen a 15., a 17., a 18., a 

19., a 21., a 22., a 24., a 26., a 27. és a 28. cikk) továbbra is érvényben maradnak.  

 

34.2. Egy vagy több kedvezményezett részvételének a kedvezményezettek általi 

megszüntetése  

 

Nem alkalmazandó. 

 

34.3. A megállapodás tagállam általi megszüntetése 

 

34.3.1.  Feltételek 

 

A tagállam megszüntetheti e megállapodást, ha: 

 

a) nem alkalmazandó; 

 

b) a kedvezményezett jogi, pénzügyi vagy szakmai helyzetében, szervezetében vagy 

tulajdonosi szerkezetében olyan változás következik be, amely valószínűleg jelentős 
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mértékben befolyásolja vagy késlelteti a cselekvés végrehajtását vagy megkérdőjelezi 

a támogatást odaítélő határozatot; 

 

c) nem alkalmazandó;  

  

d) a cselekvés végrehajtását vis maior akadályozza (lásd a 35. cikket), vagy a 

kedvezményezett felfüggesztette azt (lásd a 33.1. cikket), és: 

 

i. a folytatás nem lehetséges; vagy 

 

ii. e megállapodás szükséges módosításai megkérdőjeleznék a támogatást 

odaítélő határozatot vagy sértenék a pályázók közötti egyenlő bánásmód elvét; 

 

e) a kedvezményezettet fizetésképtelennek nyilvánítják, felszámolási eljárás vagy 

bírósági felügyelet alatt áll, egyezséget kötött hitelezőkkel, felfüggesztette gazdasági 

tevékenységét vagy a nemzeti jog rendelkezései szerinti hasonló eljárás hatálya alatt 

áll; 

 

f) a kedvezményezettet (vagy egy, a képviseletére vagy a nevében történő 

döntéshozatalra feljogosított természetes személyt) bűnösnek találtak szakmai 

kötelességszegésben, bármilyen módon is bizonyították azt; 

 

g) a kedvezményezett nem tartja be az alkalmazandó, az adózásra és a 

társadalombiztosításra vonatkozó nemzeti jogszabályokat;  

 

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

feljogosított természetes személy) csalást vagy korrupciós cselekményt követett el, 

bűnszervezetben vett részt, pénzmosást követett el vagy más jogellenes tevékenységet 

végzett; 

 

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

feljogosított természetes személy): 

 

i. lényeges hibát, szabálytalanságot vagy csalást követett el, vagy  

 

ii. az odaítélési eljárás vagy e megállapodás végrehajtása során súlyos 

kötelezettségszegést követett el (ideértve a cselekvés helytelen 

végrehajtását, valótlan információk benyújtását, az előírt információk 

közlésének elmulasztását és az etikai elvek megsértését is); 

 

j) nem alkalmazandó; 

 

k) nem alkalmazandó. 

 

34.3.2.  Eljárás  

 

Mielőtt megszüntetné e megállapodást, a tagállam hivatalosan értesíti a kedvezményezettet, 

és:  
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- tájékoztatja a megszüntetésre vonatkozó szándékáról és annak okairól, valamint 

 

- felkéri az észrevételeinek az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül történő 

benyújtására és – a fenti i) pont ii. alpontja esetében – arra, hogy tájékoztassa a 

tagállamot az e megállapodás szerinti kötelezettségek betartását biztosító 

intézkedésekről.   

 

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

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

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

esetben hivatalosan közli, hogy az eljárás nem folytatódik.  

 

A megszüntetés hatálybalépésének időpontja: 

 

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

megerősítésre vonatkozó közleményben megjelölt nap (lásd fent); 

 

- a fenti d), f), h) pont és az i) pont i. alpontja szerinti megszüntetés esetében: a 

megerősítésre vonatkozó közlemény kedvezményezett általi kézhezvételét követő 

nap. 

 

34.3.3. Hatások  

 

A kedvezményezett köteles – a megszüntetés hatálybalépésétől számított 90 napon belül – 

benyújtani [VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – több jelentéstételi időszakhoz tartozó 

cselekvések esetében, amelyeknél sor kerül időközi kifizetésekre: egy időszakos jelentést (a 

folyó jelentéstételi időszakra vonatkozóan a megszüntetésig; lásd a 15.3. cikket), valamint] a 

zárójelentést (lásd a 15.4. cikket). 

 

Ha e megállapodás a jelentés(ek) benyújtására vonatkozó kötelezettség megszegése miatt 

kerül megszüntetésre (lásd a 15.8. cikket és a 34.3.1. cikk i) pontját), a kedvezményezett nem 

nyújthat be jelentés(eke)t a megszüntetést követően. 

 

Ha a jelentés(ek) nem érkezik (érkeznek) meg a tagállamhoz a határidőn belül (lásd fent), [1. 

VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – egyetlen jelentéstételi időszakhoz tartozó cselekvések 

esetében, amelyeknél NEM kerül sor időközi kifizetésre: a tagállam semmiféle költséget sem 

vesz figyelembe] [2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – több jelentéstételi időszakhoz 

tartozó cselekvések esetében, amelyeknél sor kerül időközi kifizetésekre: a tagállam csak 

azokat a költségeket veszi figyelembe, amelyek szerepelnek egy jóváhagyott időszakos 

jelentésben]. 

 

A tagállam a benyújtott jelentés(ek) alapján kiszámítja a támogatás végleges összegét (lásd 

az 5.3. cikket) és az egyenleget (lásd a 16.4. cikket). Csak a megszüntetés hatálybalépésének 

időpontjáig felmerült költségek számolhatók el (lásd a 6. cikket). A csak a megszüntetés után 

végrehajtandó szerződésekhez kapcsolódó költségek nem számolhatók el. 
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Ez nem érinti a tagállam ahhoz való jogát, hogy csökkentse a támogatást (lásd a 27. cikket) 

vagy közigazgatási szankciókat szabjon ki (lásd a 29. cikket).  

 

A kedvezményezett nem követelhet kártérítést a tagállam általi megszüntetés miatt (lásd a 30. 

cikket). 

 

A megszüntetést követően a kedvezményezett kötelezettségei (különösen a 15., a 17., a 18., a 

19., a 21., a 22., a 24., a 26., a 27. és a 28. cikk) továbbra is érvényben maradnak.  

 

 

4. SZAKASZ:  VIS MAIOR 

 

35. CIKK: VIS MAIOR  

 

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

 

- valamely felet meggátolja az e megállapodás szerinti kötelezettségeinek 

teljesítésében,  

 

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

 

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

vagy gondatlanságának, és 

 

- kellő gondossággal eljárva sem lett volna elkerülhető.  

 

Nem lehet vis maiorra hivatkozni a következők esetében: 

 

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

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

eseményből eredt, 

 

- 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 
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36. CIKK: A FELEK KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓ 

 

36.1. A kommunikáció formája és módjai  

 

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

hivatalos értesítések és közlemények stb.): 

 

- írásban rögzíteni kell  

 

- el kell látni e megállapodás számával, valamint 

 

- a megfelelő űrlapok és sablonok felhasználásával kell összeállítani (amennyiben 

rendelkezésre állnak ilyen űrlapok és sablonok). 

 

A hivatalos értesítések és közlemények kivételével a feleknek elektronikus úton kell 

továbbítaniuk egymásnak közleményeiket. 

 

A hivatalos értesítéseket és közleményeket tértivevényes ajánlott postai küldeményként kell 

továbbítani („papíralapú hivatalos értesítés vagy közlemény”). 

 

36.2. A közlések időpontja  

 

Az üzenetek a küldő fél általi elküldéskor (azaz az elküldésük időpontjában) minősülnek 

közöltnek. 

 

A papíralapú hivatalos értesítések vagy közlemények, amelyek tértivevényes ajánlott 

postai küldeményként kerülnek továbbításra, az alábbi időpontban minősülnek közöltnek: 

 

- a kézbesítés postaszolgálat által rögzített időpontja, vagy 

 

- a postahivatalban történő átvétel határideje. 

  

36.3. Kapcsolattartási címek 

 

A tagállamnak címzett papíralapú hivatalos értesítéseket vagy közleményeket a 

következő címre kell küldeni:  

 

Tagállam 

[kitöltendő] Egység  

Cím 

e-mail-cím: [kitöltendő] 

 

A kedvezményezettnek címzett papíralapú hivatalos értesítéseket vagy közleményeket a 

résztvevői portálon elérhető, a kedvezményezettek adatait tartalmazó nyilvántartásban 

szereplő hivatalos címre kell küldeni.  

 

37. CIKK: A MEGÁLLAPODÁS ÉRTELMEZÉSE  
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37.1. 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. 

 

37.2. Kiváltságok és mentességek  

 

Nem alkalmazandó. 

 

38. CIKK: IDŐTARTAMOK, IDŐPONTOK ÉS HATÁRIDŐK SZÁMÍTÁSA  

 

Az 1182/71/EGK, Euratom rendeletnek
26

 megfelelően a napokban, hónapokban vagy 

években megadott időtartamok számítása a kiváltó esemény megtörténtének pillanatától 

kezdődik.  

 

Az esemény megtörténtének napja nem számít bele az időtartamba. 

  

39. CIKK: A MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA  

 

39.1. 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. 

 

39.2. Eljárás 

 

A módosítást indítványozó félnek egy módosítási indítványt kell benyújtania (lásd a 36. 

cikket). 

 

A módosítási indítványnak tartalmaznia kell: 

 

- az indoklást, valamint 

 

- a megfelelő igazoló dokumentumokat. 

 

A tagállam további adatokat is kérhet. 

 

                                                 
26  A Tanács 1971. június 3-i 1182/71/EGK, Euratom rendelete az időtartamokra, időpontokra és határidőkre 

vonatkozó szabályok meghatározásáról (HL L 124., 1971.6.8., 1. o.). 
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Ha a módosítási indítvány címzettje egyetért az indítvánnyal, az értesítés (vagy a tagállam 

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

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.  

 

40. CIKK: CSATLAKOZÁS A MEGÁLLAPODÁSHOZ 

 

Nem alkalmazandó. 

 

41. CIKK: ALKALMAZANDÓ JOG ÉS VITARENDEZÉS  

 

41.1. Alkalmazandó jog 

 

E megállapodásra az alkalmazandó uniós jogszabályok irányadók, melyeket szükség esetén a 

tagállam joga egészít ki.  

 

41.2. A viták rendezése 

 

Az e megállapodás értelmezésével, alkalmazásával vagy érvényességével kapcsolatos, békés 

úton nem rendezhető vitákat a megfelelő tagállami bíróság elé kell utalni. 

 

42. CIKK: A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYBALÉPÉSE  

 

Ez a megállapodás vagy a tagállam, vagy a kedvezményezett általi aláírásának napján lép 

hatályba, attól függően, hogy melyik van később.  

 

 

 

ALÁÍRÁSOK 

 

a kedvezményezett részéről:    a tagállam részéről: 

 

[beosztás/családi név/utónév]    [családi név/utónév] 

 

Kelt [város]-ban/-ben, [dátum]-án/-én.        Kelt [város]-ban/-ben, [dátum]-án/-én. 
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1. MELLÉKLET 

 

A CSELEKVÉS LEÍRÁSA – A pályázat B. része 
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3. MELLÉKLET 

CSATLAKOZÁSI FORMANYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTEK SZÁMÁRA 

Nem alkalmazandó.  
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5. MELLÉKLET 

 

MINTA A PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS 

ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

 

 
Ez a dokumentum a következőket állapítja meg: 

 

- a mezőgazdasági termékek promóciójára irányuló egyszerű program keretében 

finanszírozott támogatási megállapodás alapján elszámolt költségekről szóló független 

ténymegállapító jelentés céljai és alkalmazási köre, valamint 

 

- minta a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó igazolás elkészítéséhez. 

 

1.  Háttér és tárgy 

 

[1. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – egyetlen jelentéstételi időszakhoz tartozó 

cselekvések esetében, amelyeknél NEM kerül sor időközi kifizetésre: A kedvezményezett a 

jelentéstételi időszak végétől számított 90 napon belül köteles benyújtani a tagállamnak egy 

zárójelentést, amelynek (egyéb dokumentumok mellett, és ha a támogatási megállapodás 15. 

cikke másként nem rendelkezik) tartalmaznia kell egy, a pénzügyi kimutatásra vonatkozó 

igazolást (a javasolt mintát lásd lentebb), amennyiben: 

 

- a kedvezményezett által tényleges költségek megtérítésére igényelt kifizetési összeg 

eléri vagy meghaladja a 325 000 EUR-t, és 

 

- a kedvezményezettre vonatkozóan a becsült költségvetésben (lásd a 2. mellékletet) a 

tényleges költségek megtérítése tekintetében feltüntetett maximális uniós hozzájárulás 

összege eléri vagy meghaladja a 750 000 EUR-t.] 

 

[2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM – több jelentéstételi időszakhoz tartozó cselekvések 

esetében, amelyeknél sor kerül időközi kifizetésekre: A kedvezményezett az egyes 

jelentéstételi időszakok végétől számított 60 napon belül köteles benyújtani a tagállamnak egy 

időszakos jelentést, amelynek (egyéb dokumentumok mellett, és ha a támogatási 

megállapodás 15. cikke másként nem rendelkezik) tartalmaznia kell egy, a pénzügyi 

kimutatásra vonatkozó igazolást (a javasolt mintát lásd lentebb), amennyiben: 

 

- a kedvezményezett által tényleges költségek megtérítésére igényelt kifizetési összeg 

eléri vagy meghaladja a 325 000 EUR-t, és 

 

- a kedvezményezettre vonatkozóan a becsült költségvetésben (lásd a 2. mellékletet) a 

tényleges költségek megtérítése tekintetében feltüntetett maximális uniós hozzájárulás 

összege eléri vagy meghaladja a 750 000 EUR-t.] 
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Az igazolt pénzügyi kimutatás alapjául szolgáló audit célja „megalapozott bizonyosság”
1
 

nyújtása a tagállamnak a tekintetben, hogy a kedvezményezett a támogatás keretében 

elszámolhatóként bejelentett költségeket (és adott esetben a cselekvés végrehajtása során 

termelt bevételeket) a támogatási megállapodás releváns jogi és pénzügyi rendelkezéseinek 

megfelelően igényli. 

 

Az audit hatóköre az igazolt pénzügyi kimutatásban feltüntetett elszámolható költségek 

ellenőrzésére korlátozódik. Az auditot a lenti 3. pontban foglaltaknak megfelelően kell 

lefolytatni. 

 

Az igazolást kiállító ellenőröknek az auditot általánosan elfogadott ellenőrzési 

standardoknak megfelelően kell végrehajtaniuk, és meg kell jelölniük, hogy mely 

standardokat alkalmaztak. Szem előtt kell tartaniuk, hogy a pénzügyi kimutatásra vonatkozó 

igazolás kiállításához a szokásos kötelező könyvvizsgálat helyett szabályszerűségi ellenőrzést 

kell végezniük. A támogatási megállapodásban meghatározott támogathatósági kritériumok 

minden esetben felülírják a szokásos számviteli gyakorlatot. 

 

A kedvezményezettnek és az ellenőrnek a tényadatokkal vagy a részletes számításokkal 

kapcsolatos esetleges kérdéseket a pénzügyi kimutatás és az azt kísérő igazolás benyújtása 

előtt tisztáznia kell. Ajánlott továbbá, hogy a kedvezményezett vegye figyelembe az ellenőr 

előzetes megjegyzéseit és javaslatait, hogy ezáltal elkerülhető legyen a korlátozott záradék 

kiadása vagy csökkenthető legyen a korlátozások mértéke. 

 

Mivel a költségigénylések és a kifizetések vonatkozásában a szóban forgó igazolás jelenti a 

bizonyosság fő forrását, a bejelentett összegek egyértelműbben elszámolhatónak 

minősíthetők, ha korlátozások nélküli igazolás kerül kibocsátásra. 

 

Az igazolás benyújtása nem érinti a tagállam azon jogát, hogy saját értékelést készítsen 

vagy auditot hajtson végre. Az igazolásban szereplő költségek visszatérítése szintén nem 

zárja ki, hogy a tagállam, a Bizottság, az Európai Csalás Elleni Hivatal vagy az Európai 

Számvevőszék a támogatási megállapodás 17. cikkének megfelelően ellenőrzéseket, auditokat 

és vizsgálatokat végezzen. 

 

A tagállam elvárja, hogy az ellenőrök a legmagasabb szintű szakmai előírásoknak 

megfelelően állítsák ki az igazolásokat. 

 

2.  Igazolás kibocsátására jogosult ellenőrök 

 

A kedvezményezett szabadon választhat megfelelő jogosultsággal rendelkező külső 

ellenőrt, aki a szokásos külső ellenőre is lehet, feltéve, hogy: 

 

- a külső ellenőr független a kedvezményezettől, valamint 

 

                                                 
1  Ez a megbízhatóság magas szintjét jelzi. 
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- teljesülnek a 2006/43/EK irányelv
2
 előírásai. 

 

A függetlenség egyike azoknak a jellemzőknek, amelyek lehetővé teszik az ellenőr számára, 

hogy véleményét vagy határozatát a megállapított tények elfogulatlan megítélése és 

tárgyilagos mérlegelése útján fogalmazza meg. Ez azt is jelenti, hogy az ellenőr a 

kedvezményezett bárminemű irányítása vagy beavatkozása nélkül végzi a munkáját. 

 

Úgy kell tekinteni, hogy az ellenőrök a támogatási megállapodás 9. cikke értelmében vett 

beszerzési szerződés keretében szolgáltatást nyújtanak a kedvezményezettnek. Ez azt jelenti, 

hogy a pénzügyi kimutatásra vonatkozó igazolás költségei általában bejelenthetők a cselekvés 

kapcsán felmerült költségekként, ha teljesülnek a támogatási megállapodás 6. és 9.1.1. 

cikkében foglalt, a költségek elszámolhatóságára vonatkozó szabályok (különösen a 

gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat és az összeférhetetlenség kizárása tekintetében; lásd még 

lentebb az egyéb áruk és szolgáltatások költségeinek elszámolhatóságára vonatkozó részt). Ha 

a kedvezményezett a szokásos külső ellenőrének szolgáltatásait veszi igénybe, feltételezni 

kell, hogy már létezik közöttük egy megállapodás, amely megfelel e rendelkezéseknek, és 

nem kötelező új ajánlatokat bekérni. Ha a kedvezményezett a szokásos külső ellenőrétől eltérő 

ellenőr szolgáltatásait veszi igénybe, ez utóbbi ellenőrt a 9.1.1. cikkben foglalt szabályokat 

betartva kell kiválasztania. 

 

A közszervek választhatnak egy külső ellenőrt vagy egy illetékes köztisztviselőt. Az utóbbi 

esetben az ellenőr függetlensége alatt általában az ellenőrzött kedvezményezettől való 

„tényleges és látszólagos” függetlenség értendő. Előfeltétel, hogy az adott tisztviselő nem vett 

részt semmilyen módon sem a pénzügyi kimutatások elkészítésében. A megfelelő nemzeti 

hatóságok megállapítják a tisztviselő által a szóban forgó konkrét közszervre vonatkozó 

auditok végrehajtása tekintetében élvezett jogképességet. Az igazolásban utalni kell erre a 

kinevezésre. 

 

3.  Az ellenőrzési módszertan és a várt eredmények 

 

3.1.  A bejelentett költségek elszámolhatóságának ellenőrzése 

 

Az ellenőrnek vizsgálat és elemzés, (újra)számítás, összehasonlítás, egyéb adatpontossági 

ellenőrzések, megfigyelések, a nyilvántartások és dokumentumok ellenőrzése, valamint a 

kedvezményezett (és a számára munkát végző személyek) meghallgatása útján kell 

lefolytatnia az ellenőrzést.   

 

Az ellenőr köteles megvizsgálni a következő dokumentumokat: 

 a támogatási megállapodás és annak módosításai; 

 az időszakos és/vagy a végleges jelentés(ek); 

 a személyi költségek vonatkozásában 

o fizetési jegyzékek; 

o munkaidő-kimutatási lapok; 

o munkaszerződések; 

                                                 
2  Az Európai Parlament és a Tanács 2006. május 17-i 2006/43/EK irányelve az éves és összevont 

(konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról (HL L 157., 2006.6.9., 87. o.). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1447145828278&uri=CELEX:32006L0043
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o egyéb dokumentumok (például a számviteli nyilvántartások személyzetre 

vonatkozó tételei, a társadalombiztosításra vonatkozó jogszabályok, számlák, 

elismervények stb.); 

o fizetési bizonylatok; 

 az utazási és az ellátási költségek vonatkozásában 

o a kedvezményezett utaztatásra vonatkozó belső szabályai; 

o az utazáshoz kapcsolódó számlák és jegyek (adott esetben); 

o a kedvezményezett nyilatkozatai; 

o egyéb dokumentumok (a részvételt igazoló bizonyítékok, például az ülések 

jegyzőkönyvei, jelentések stb.); 

o fizetési bizonylatok; 

 a felszereléshez kapcsolódó költségek vonatkozásában 

o számlák; 

o szállítólevelek / az első használatra vonatkozó igazolások 

o fizetési bizonylatok; 

o az értékcsökkenés kiszámításának módja; 

 az alvállalkozók igénybevételének vonatkozásában 

o az ajánlati felhívás; 

o az ajánlatok (adott esetben); 

o az alvállalkozó kiválasztásának indokolása; 

o az alvállalkozókkal kötött szerződések; 

o számlák; 

o a kedvezményezett nyilatkozatai; 

o fizetési bizonylatok; 

o egyéb dokumentumok: például – adott esetben – a közbeszerzésre vonatkozó 

nemzeti szabályok, uniós irányelvek stb.; 

 az egyéb áruk és szolgáltatások költségeinek vonatkozásában 

o számlák; 

o fizetési bizonylatok; valamint 

o egyéb releváns számviteli dokumentumok. 

 

Általános elszámolhatósági szabályok 

 

Az ellenőrnek meg kell győződnie róla, hogy a bejelentett költségek megfelelnek a támogatási 

megállapodás 6.1. cikkében meghatározott általános elszámolhatósági szabályoknak. 

 

A költségeknek meg kell felelniük különösen a következő feltételeknek: 

 ténylegesen felmerült költségek; 

 kapcsolódnak a támogatási megállapodás tárgyához, és szerepelnek a 

kedvezményezett becsült költségvetésében (azaz annak a 2. melléklet szerinti 

legfrissebb változatában); 

 szükségesek a támogatott cselekvés végrehajtásához; 
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 észszerűek és indokoltak, valamint megfelelnek a hatékony és eredményes 

pénzgazdálkodás követelményeinek, különösen a gazdaságosság és a hatékonyság 

tekintetében
3
; 

 a cselekvésnek a támogatási megállapodás 3. cikkében meghatározott időtartama alatt 

merültek fel (az ellenőrzési igazolásra vonatkozó számla és a zárójelentés 

benyújtásával kapcsolatos költségek kivételével); 

 fedezésükhöz más uniós támogatás nem járul hozzá (lásd lentebb az el nem 

számolható költségekre vonatkozó részt); 

 azonosíthatók és ellenőrizhetők, különösen pedig – a kedvezményezett székhelye 

szerinti országban alkalmazandó számviteli előírásoknak és a kedvezményezett 

szokásos költségszámítási gyakorlatának megfelelően – szerepelnek a 

kedvezményezett könyvviteli nyilvántartásában; 

 teljesítik az adózás, a munkajog és a társadalombiztosítás területén alkalmazandó 

nemzeti jogi rendelkezéseket;  

 megfelelnek a támogatási megállapodás rendelkezéseinek (lásd különösen a 6. és a 9–

11a. cikket), valamint 

 euróra történő átváltásuk a támogatási megállapodás 15.6. cikkében megállapított 

árfolyamon történt: 

o a könyvelésüket eurótól eltérő pénznemben vezető kedvezményezettek esetében: 

a más pénznemben felmerült költségeket a tagállam illetékes hatóságai által 

meghatározott nemzeti szabályok szerint kell átváltani euróra; 

o a könyvelésüket euróban vezető kedvezményezettek esetében: 

a más pénznemben felmerült költségeket a kedvezményezett szokásos számviteli 

gyakorlatát követve kell átváltani euróra. 

 

Az ellenőr köteles ellenőrizni, hogy a kiadások a hozzáadottérték-adót is magukban 

foglalják-e, és ha igen, köteles meggyőződni arról, hogy a kedvezményezett: 

– nem igényelheti vissza a hozzáadottérték-adót (ezt az illetékes szerv által kiállított 

nyilatkozattal kell igazolni), valamint 

– nem hatóságként eljáró közszerv. 

 

Az ellenőrnek ellenőrzési megközelítését a kedvezményezett belsőkontroll-rendszerének 

felülvizsgálata nyomán megállapított konfidenciaszintre kell alapoznia. Mintavétel 

alkalmazása esetén az ellenőrnek a mintanagyságot a nemzetközi ellenőrzési standardokra 

támaszkodva kell meghatároznia és igazolnia. Ennek az információnak szerepelnie kell az 

ellenőrzési igazolást alátámasztó ellenőrzési jelentésben. 

 

Különös elszámolhatósági szabályok 

 

A fentieken túlmenően az ellenőrnek meg kell győződnie róla, hogy a bejelentett költségek 

megfelelnek a támogatási megállapodás 6.2., 9.1.1. és 10.1.1. cikkében meghatározott különös 

elszámolhatósági szabályoknak. 

 

Személyi költségek 

                                                 
3  E feltétel teljesülését különösen a közbeszerzési és a szolgáltatók kiválasztására irányuló eljárások alapján 

kell értékelni. 
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Az ellenőrnek meg kell győződnie a következőkről:  

 a személyi költségek elszámolása és kifizetése a kedvezményezett személyzete által a 

cselekvés végrehajtására fordított tényleges munkaidő szerint történt (amit munkaidő-

kimutatási lapok vagy más releváns munkaidő-nyilvántartási rendszer segítségével 

kell igazolni); 

 a személyi költségek kiszámítása munkaszerződésben vagy más típusú szerződésben 

rögzített, a kedvezményezett szokásos javadalmazási politikájának megfelelő átlagos 

mértéket meg nem haladó éves bruttó fizetésnek, munkabéreknek és díjazásoknak a 

kötelező társadalombiztosítási járulékokkal megnövelt, de egyéb költségeket nem 

tartalmazó összegén alapult; 

 a munka elvégzésére a cselekvés végrehajtásának a támogatási megállapodás 3. 

cikkében meghatározott időtartama alatt került sor, és 

 a személyi költségek fedezéséhez más uniós támogatás nem járul hozzá (lásd lentebb 

az el nem számolható költségekre vonatkozó részt); 

 az egyéb javadalmazások vonatkozásában: teljesül a 6.2.A.1. cikkben meghatározott 

két feltétel (t. i. hogy a szóban forgó javadalmazás a kedvezményezett szokásos 

javadalmazási gyakorlatának részét képezi, és kifizetésére azonos módon kerül sor 

minden olyan esetben, amikor azonos típusú munkára vagy szakértelemre van 

szükség, valamint hogy a kiegészítő kifizetések számításának kritériumai objektívek és 

a kedvezményezett általánosan, az igénybe vett finanszírozás forrásától függetlenül 

alkalmazza őket); 

 a belső tanácsadók vonatkozásában: teljesül a támogatási megállapodás 6.2.A.2. 

cikkében meghatározott három feltétel (t. i. hogy a belső tanácsadó a kedvezményezett 

utasításai szerint végzi munkáját, az elvégzett munka eredménye a kedvezményezettet 

illeti meg, és a költségek nem térnek el jelentős mértékben a hasonló feladatokat 

munkaszerződés keretében ellátó személyek költségeitől). 

 

Az ellenőrnek meg kell bizonyosodnia arról, hogy az igazgatási és számviteli rendszer révén 

biztosított a személyi költségek megfelelő elosztása a kedvezményezett által végrehajtott és 

különböző támogatók által finanszírozott különféle tevékenységek között. 

 

Utazási és ellátási költségek 

 

Az ellenőrnek meg kell győződnie róla, hogy az utazási és az ellátási költségek: 

 a kedvezményezett belső szabályainak vagy szokásos gyakorlatainak megfelelően 

kerültek felszámításra és kifizetésre; 

 fedezéséhez más uniós támogatás nem járul hozzá (lásd lentebb az el nem számolható 

költségekre vonatkozó részt); 

 a cselekvés keretében elvégzett, a támogatási megállapodás 1. mellékletében foglalt 

feladatokhoz kapcsolódó utazások kapcsán merültek fel. 

 

Felszereléshez kapcsolódó költségek 

 

Az ellenőrnek meg kell győződnie a következőkről: 

 a felszerelés megvásárlása, bérlése vagy lízingelése rendes piaci áron történik; 



Támogatási megállapodás: [szám] – [rövidítés] – [a pályázat azonosítója] 

 

Támogatásimegállapodás-minta: Simple Agri Promo MGA — Mono: 2.0. verzió – 2018. január 16. 

 
 

 

7 

 

 a közszervek betartották a közbeszerzés területén irányadó nemzeti jogi 

rendelkezéseket; 

 a felszerelés leírásra kerül, az értékcsökkenés kiszámítása a kedvezményezettre 

alkalmazandó adóügyi és számviteli szabályoknak megfelelően történt, és csak a 

cselekvés időtartamának megfelelő értékcsökkenési hányad került bejelentésre, 

valamint 

 a költségek fedezéséhez más uniós támogatás nem járul hozzá (lásd lentebb az el nem 

számolható költségekre vonatkozó részt). 

 

Az egyéb áruk és szolgáltatások költségei 

 

Az ellenőrnek meg kell győződnie a következőkről: 

 a beszerzés tekintetében teljesül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra (vagy a 

legalacsonyabb árra) vonatkozó feltétel, és nem állt fenn összeférhetetlenség; 

 a közszervek betartották a közbeszerzés területén irányadó nemzeti jogi 

rendelkezéseket, valamint 

 a költségek fedezéséhez más uniós támogatás nem járul hozzá (lásd lentebb az el nem 

számolható költségekre vonatkozó részt). 

 

Alvállalkozó igénybevételével kapcsolatos költségek 

 

Az ellenőrnek meg kell győződnie a következőkről: 

 az alvállalkozó igénybevétele tekintetében teljesül a gazdaságilag legelőnyösebb 

ajánlatra (vagy a legalacsonyabb árra) vonatkozó feltétel, és nem állt fenn 

összeférhetetlenség; 

 az alvállalkozó igénybevétele szükséges volt a támogatási kérelem tárgyát képező 

cselekvés végrehajtásához; 

 az alvállalkozó igénybevételéről rendelkezett az 1. és a 2. melléklet, vagy a tagállam 

egy későbbi szakaszban hozzájárult ahhoz; 

 az alvállalkozó igénybevételét a számvitelre vonatkozó nemzeti jogszabályoknak 

megfelelő számviteli dokumentumok igazolják; 

 a kedvezményezetthez szervezetileg kapcsolódó jogalanyokkal kötött alvállalkozói 

szerződések költségei a jogalany saját költségeire korlátozódnak (azaz nem 

tartalmaznak haszonkulcsot; lásd a támogatási megállapodás 10. cikkét); 

 a közszervek betartották a közbeszerzés területén irányadó nemzeti jogi 

rendelkezéseket. 

 

El nem számolható költségek 

 

Az ellenőrnek meg kell győződnie róla, hogy a kedvezményezett nem jelentett be olyan, az 

alábbiakban felsorolt kategóriákba tartozó költségeket, amelyek a támogatási megállapodás 

6.4. cikke értelmében el nem számolhatónak minősülnek: 

 a tőkemegtérüléshez kapcsolódó költségek; 

 adósság- és adósságszolgálati költségek; 

 jövőbeli veszteségekre vagy tartozásokra képzett céltartalékok; 

 fizetendő kamatok; 

 kétes kintlévőségek; 
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 árfolyamveszteségek; 

 a kedvezményezett bankja által a tagállam átutalásai kapcsán felszámított 

bankköltségek; 

 túlzott vagy felelőtlen kiadások; 

 levonható héa;  

 hatóságként eljáró közszervnél felmerülő hozzáadottérték-adó; 

 a cselekvés végrehajtásának felfüggesztése idején felmerült költségek; 

 harmadik felek által nyújtott természetbeni hozzájárulások; 

 az EU költségvetéséből finanszírozott más uniós támogatás terhére elszámolt 

költségek, és különösen a közvetett költségek abban az esetben, ha a kedvezményezett 

ugyanarra az időszakra már részesül az EU költségvetéséből finanszírozott vissza nem 

térítendő működési támogatásban; 

 a nemzeti közigazgatási szervek állandó személyzetéhez kapcsolódó költségek az 

olyan tevékenységek vonatkozásában, amelyek az adott közigazgatási szerv szokásos 

tevékenységeinek részét képezik (azaz amelyeket nem kizárólag a támogatással 

összefüggésben végeznek); 

 az európai uniós intézmények, szervek vagy ügynökségek személyzetéhez vagy 

képviselőihez kapcsolódó költségek. 

 

 

3.2.  A bevételek ellenőrzése 

 

Az ellenőrnek meg kell győződnie arról, hogy a kedvezményezett bejelentette a támogatási 

megállapodás 5.3.3. cikke szerinti bevételeket, azaz:  

 a cselekvés által termelt (például termékek, szolgáltatások és kiadványok 

értékesítéséből, konferenciadíjakból származó) jövedelmet; 

 a kedvezményezett szervezet számára tagjai által kifejezetten a cselekvés keretében 

elszámolható költségek fedezéséhez nyújtott pénzügyi hozzájárulásokat. 

 

Ezenkívül az ellenőrnek meg kell győződnie arról is, hogy a cselekvés fennmaradó költségeit 

a kedvezményezett viselte, vagyis hogy (a tagokat kivéve) harmadik felek nem nyújtottak 

pénzügyi hozzájárulásokat kifejezetten a cselekvés keretében elszámolható költségek 

fedezéséhez (lásd a támogatási megállapodás 5.2. és 5.3.3. cikkét). 

 

 

3.3.  A kedvezményezett számviteli rendszerének ellenőrzése 

 

Az ellenőrnek meg kell győződnie a következőkről: 

 a számviteli rendszer (amely egy analitikus vagy más megfelelő belső rendszer) 

lehetővé teszi a cselekvés és az ahhoz kapcsolódó, a szerződéses időszak során 

felmerülő költségek finanszírozási forrásainak azonosítását, valamint 

 a támogatás keretében keletkező kiadások/bevételek rendszeresen rögzítésre kerültek 

egy olyan számozási rendszer alkalmazásával, amely megkülönbözteti őket a más 

projektekhez kapcsolódó kiadásoktól/bevételektől. 
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A pénzügyi kimutatásra vonatkozó igazolás 

 

Címzett: 

[a kedvezményezett teljes neve  

címe] 

 

 

Mi, a(z) [teljes cím, város/ország] székhelyű [az auditot végző társaság/szervezet teljes 

neve], melynek ezen ellenőrzési igazolás aláírása céljából képviselője: [a meghatalmazott 

képviselő neve és beosztása], 

 

igazoljuk, 

 

hogy: 

 

1.  auditot végeztünk a(z) [kedvezményezett neve] (a „kedvezményezett”) azon pénzügyi 

kimutatásában bejelentett költségek tekintetében, amelyhez ezt az ellenőrzési igazolást 

csatoljuk, és amelyet a(z) [támogatási megállapodás száma] számú [rövidítés] támogatási 

megállapodás keretében be kell nyújtani a tagállamnak a következő jelentéstételi 

időszak(ok)ra vonatkozóan: [jelentéstételi időszak(ok)]. 

 

2.  Megerősítjük, hogy az auditot általánosan elfogadott ellenőrzési standardoknak 

megfelelően, a vonatkozó etikai szabályokat betartva, a támogatási megállapodás és 

annak mellékletei (különösen az 5. mellékletben ismertetett ellenőrzési módszertan) 

alapján végeztük el. 

 

3. Megvizsgáltuk a pénzügyi kimutatást és minden szükséges ellenőrzést elvégeztünk az 

igazoló dokumentumok és a könyvviteli nyilvántartás [egésze][[X]%-a] tekintetében
4
 

annak érdekében, hogy megalapozott bizonyossággal megállapíthassuk, hogy 

véleményünk szerint és az általunk elvégzett audit alapján 

 

 összesen [összeg számmal] ([összeg betűvel]) EUR költség minősül 

elszámolhatónak, azaz az ezen összeget kitevő költségek tekintetében teljesülnek a 

következő feltételek: 

 ténylegesen felmerültek; 

 a kedvezményezett számviteli alapelveinek megfelelően kerültek 

meghatározásra; 

 a támogatási megállapodás 3. cikkében említett időszakban merültek fel;   

 szerepelnek a kedvezményezett könyvelésében (ezen ellenőrzési igazolás 

kiállításának időpontjában); 

                                                 
4 Mintavétel alkalmazása esetén: az ellenőrzési jelentésben ismertetni kell a mintavételi technikát, és 

tájékoztatást kell adni a vizsgált mintáról. 

 



Támogatási megállapodás: [szám] – [rövidítés] – [a pályázat azonosítója] 

 

Támogatásimegállapodás-minta: Simple Agri Promo MGA — Mono: 2.0. verzió – 2018. január 16. 

 
 

 

10 

 

 megfelelnek a támogatási megállapodás 6.2. cikkében meghatározott különös 

elszámolhatósági szabályoknak; 

 nem foglalnak magukban olyan költségeket, amelyek a támogatási 

megállapodás 6.4. cikke értelmében el nem számolhatónak minősülnek; ide 

tartoznak különösen a következők: 

 a tőkemegtérüléshez kapcsolódó költségek; 

 az adósság- és az adósságszolgálati költségek; 

 a jövőbeli veszteségekre vagy tartozásokra képzett céltartalékok; 

 a fizetendő kamatok; 

 a kétes kintlévőségek; 

 az árfolyamveszteségek; 

 a kedvezményezett bankja által a tagállam átutalásai kapcsán 

felszámított bankköltségek; 

 a túlzott vagy felelőtlen kiadások; 

 a levonható héa;  

 a hatóságként eljáró közszervnél felmerülő hozzáadottérték-adó; 

 a cselekvés végrehajtásának felfüggesztése idején felmerült költségek; 

 a harmadik felek által nyújtott természetbeni hozzájárulások; 

 az EU költségvetéséből finanszírozott más uniós támogatás terhére 

elszámolt költségek, és különösen a közvetett költségek abban az 

esetben, ha a kedvezményezett ugyanarra az időszakra már részesül az 

EU költségvetéséből finanszírozott vissza nem térítendő működési 

támogatásban; 

 a nemzeti közigazgatási szervek állandó személyzetéhez kapcsolódó 

költségek az olyan tevékenységek vonatkozásában, amelyek az adott 

közigazgatási szerv szokásos tevékenységeinek részét képezik (azaz 

amelyeket nem kizárólag a támogatással összefüggésben végeznek); 

 az európai uniós intézmények, szervek vagy ügynökségek 

személyzetéhez vagy képviselőihez kapcsolódó költségek;  

 [igénylésükre a támogatási megállapodás 15.6. cikkében említett euróátváltási 

árfolyamnak megfelelően kerül sor;] 

 

 összesen [összeg számmal] ([összeg betűvel]) EUR bevétel került bejelentésre a 

támogatási megállapodás 5.3.3. cikke alapján, valamint 

 

 a kedvezményezett számviteli eljárásai összhangban vannak a székhelye szerinti 

tagállam számviteli szabályaival, és lehetővé teszik az uniós támogatással 

finanszírozott cselekvés végrehajtása kapcsán felmerült költségek és a 

kedvezményezett tevékenységeinek összességére vonatkozó átfogó számviteli 

kimutatás közvetlen egyeztetését. 

 

[Az ellenőri vélemény ugyanakkor korlátozott záradékot tartalmaz: 

 

 [összeg számmal] EUR összegű költségre 

 

 [összeg számmal] EUR összegű bevételre 
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vonatkozóan, amely véleményünk szerint nem felel meg az alkalmazandó szabályoknak.] 

 

4. Rendelkezünk az ezen ellenőrzési igazolás kiadásához szükséges képesítéssel / 

engedéllyel [(további információkért lásd ezen igazolás függelékét)]. 

 

5. A kedvezményezett ([összeg számmal] EUR hozzáadottérték-adót tartalmazó) [összeg 

számmal]) EUR árat fizetett ezen ellenőrzési igazolásért. [1. VÁLASZTHATÓ 

SZÖVEGELEM: E költségek elszámolhatók (azaz a cselekvésnek a támogatási 

megállapodás 3. cikke szerinti záróidőpontjától számított 90 napon belül merültek fel), és 

szerepelnek a pénzügyi kimutatásban.][2. VÁLASZTHATÓ SZÖVEGELEM: E 

költségek nem szerepelnek a pénzügyi kimutatásban.] 

 

 

Dátum, aláírás és bélyegző  

 

Melléklet: Az ezen igazolást alátámasztó, az ISRS 4400 standardnak vagy egy azzal 

egyenértékű nemzetközi könyvvizsgálati standardnak megfelelően elkészített ellenőrzési 

jelentés 
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6. MELLÉKLET  

 

MINTA AZ IDŐSZAKOS TECHNIKAI JELENTÉS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

 

 

A(z) [rövidítés] cselekvésre vonatkozó [1.] [2.] [3.] időszakos technikai jelentés 

 

 

Támogatási megállapodás:   [a támogatási megállapodás száma]  

A cselekvés címe:    [a cselekvés címe]  

A cselekvés kezdési időpontja:  [éééé.hh.nn.]  

A cselekvés időtartama:   [az időtartam a hónapok számában]  

A jelentés tárgyát képező időszak: [éééé.hh.nn]-tól/-től [éééé.hh.nn]-ig 

 

 

1. A végrehajtott tevékenységek ismertetése és a tervezett intézkedésektől való esetleges 

eltérések indokolása (tevékenységenként legfeljebb 1 500 karakter) 

 
 A projekt keretében 

tervezett 

tevékenységek 

ismertetése1), 

beleértve a kimeneti 

és az 

eredménymutatók2) 

becsült értékeinek 

feltüntetését is. 

A végrehajtott 

tevékenységek 

ismertetése a 

kimeneti és az 

eredménymutatók 

értékeinek 

bemutatásával  

 

A végrehajtani tervezett és a 

ténylegesen végrehajtott 

tevékenységek közötti 

különbségeket igazoló 

magyarázatok 

1. tevékenység  

[cím] 

 

 

 

 

  

2. tevékenység 

[cím] 

 

   

3. tevékenység 

[cím] 

 

 

 

  

n. tevékenység 

[cím] 

 

   

1) A támogatási megállapodás 1. melléklete 
2) vö. az (EU) 2015/1831 bizottsági végrehajtási rendelet 22. cikkével 

 

 

2. Valamennyi felhasznált, korábban be nem nyújtott – vizuális és egyéb – anyag 

másolata  
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7. MELLÉKLET  

 

MINTA A TECHNIKAI ZÁRÓJELENTÉS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

 

A(z) [rövidítés] cselekvésre vonatkozó technikai zárójelentés 

 

Támogatási megállapodás:   [a támogatási megállapodás száma]  

A cselekvés címe:    [a cselekvés címe]  

A cselekvés kezdési időpontja:  [éééé.hh.nn.]  

A cselekvés időtartama:   [az időtartam a hónapok számában]  

 

 

1. A végrehajtott tevékenységek áttekintése és a cselekvés által elért eredmények ismertetése 

többek között az (EU) 2015/1831 bizottsági végrehajtási rendelet 22. cikkében említett 

hatásmutatókra támaszkodva (legfeljebb 6 000 karakter) 

 
 

 

 

 

 

2. Közzétételre szánt összefoglaló (legfeljebb 3 000 karakter) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


