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312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

a Kormányzati Ellenırzési Hivatalról 

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói 
hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva, 
valamint a belsı ellenırzési szerv kijelölése tárgyában az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 124/A. § b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 
következı rendeletet alkotja: 

A Kormányzati Ellenırzési Hivatal jogállása 

1. § (1) A Kormányzati Ellenırzési Hivatal (rövidített neve: KEHI, a továbbiakban: Hivatal) 
központi hivatal, amely ellátja az e rendeletben meghatározott feladatokat. 

(2) A Hivatal irányítását a pénzügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) látja el. 
(3) A Hivatal fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott, önállóan gazdálkodó központi 

költségvetési szerv, amely a Pénzügyminisztérium fejezetben önálló címet alkot. 
(4) A Hivatal székhelye Budapest. 

A Hivatal szervezete, vezetıi 

2. § (1) A Hivatalt elnök vezeti, akit a miniszter nevez ki és ment fel. 
(2) A Hivatal elnökét feladatai ellátásában elnökhelyettesek segítik, akiket a Hivatal elnökének, 

javaslatára a miniszter nevez ki és ment fel. 
(3) A Hivatal elnökévé, illetve elnökhelyettesévé legalább 5 év közigazgatási és szakmai 

gyakorlattal, valamint 5 éves vezetıi tapasztalattal rendelkezı, a költségvetési szervek belsı 
ellenırzésérıl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ber.) 11. §-ában 
meghatározott követelményeknek megfelelı magyar állampolgár nevezhetı ki. 



(4) A Hivatal alkalmazottai köztisztviselık, felettük a munkáltatói jogokat a Hivatal elnöke 
gyakorolja. 

A Hivatal feladatai 

3. § A Hivatal ellátja 
a) a Kormány által kijelölt belsı ellenırzési szerv feladatait; 
b) az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós 

Alapból származó támogatások tekintetében az ellenırzési hatósági feladatokat; 
c) az egyéb európai uniós és nemzetközi támogatások Kormány által meghatározott ellenırzési 

feladatait. 

A Hivatal belsı ellenırzési hatásköre 

4. § (1) A Hivatal belsı ellenırzési hatásköre az Áht. 121/A. § (10) és (11) bekezdéseiben 
meghatározott ellenırzésekre terjed ki. A Hivatal e hatáskörében a külön jogszabályok, valamint 
kormányhatározatok által elıírt ellenırzési feladatokat végzi. 

(2) A Hivatal belsı ellenırzési hatásköre nem terjed ki az Országgyőlés, a Köztársasági 
Elnökség, az Alkotmánybíróság, az Országgyőlési Biztosok Hivatala, az Állami Számvevıszék, a 
Bíróságok, a Magyar Köztársaság Ügyészsége, a Gazdasági Versenyhivatal és a Magyar 
Tudományos Akadémia fejezetekre, valamint a Magyar Nemzeti Bank ellenırzésére. 

A Hivatal ellenırzési hatósági feladatai 

5. § (1) A Hivatal ellátja az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra 
és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK 
rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló 1083/2006/EK rendeletben meghatározott - külön 
kormányrendeletben részletezett - ellenırzési hatósági feladatokat a 2007-2013 közötti 
programozási idıszak tekintetében. 

(2) A Hivatal ellátja 
a) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007-

2013-as idıszakra a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítı európai alap 
létrehozásáról szóló 2007/435/EK határozatában, 

b) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008-
2013-as idıszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról és a 2004/904/EK tanácsi 
határozat hatályon kívül helyezésérıl szóló 2007/573/EK határozatban, 

c) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007-
2013-as idıszakra a Külsı Határok Alap létrehozásáról szóló 2007/574/EK határozatban, 
valamint 

d) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008-
2013-as idıszakra az Európai Visszatérési Alap létrehozásáról szóló 2007/575/EK határozatban 
meghatározott ellenırzési hatósági feladatokat. 

(3) Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletrıl 
szóló 1605/2002/EK (2002. június 25.) Rendelet 53b cikkének (3) bekezdésében, valamint az 
Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletrıl szóló 
1605/2002/EK Rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 
2342/2002/EK Rendelet 42a cikkében foglaltak teljesítése érdekében a Hivatal minden év február 



15-ig - az Európai Bizottság módszertani iránymutatásainak megfelelıen - összegzi a 
rendelkezésére álló ellenırzési jelentéseket, véleményeket, igazolásokat és nyilatkozatokat. A 
feladat végrehajtása érdekében az államháztartásért felelıs miniszter megküldi a Hivatal részére 
az egyéb jogszabályok alapján számára megküldött jelentéseket, véleményeket, igazolásokat, és 
nyilatkozatokat, melyek a Hivatalnak nem állnak rendelkezésére. 

A Hivatal egyéb európai uniós és nemzetközi támogatásokkal kapcsolatos ellenırzési feladatai 

6. § A Hivatal - külön kormányrendeletek szerint - ellátja az egyéb európai uniós és nemzetközi 
támogatások Kormány által meghatározott ellenırzési feladatait, valamint az azokhoz kapcsolódó 
tervezési, beszámolási, illetve zárónyilatkozat-kiadási feladatokat. így elvégzi különösen 

a) a 2004-2006 közötti programozási idıszak tekintetében a strukturális alapokkal, a Kohéziós 
Alappal és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés programmal kapcsolatos ellenırzéseket; 

b) az európai uniós elıcsatlakozási eszközök és Átmeneti Támogatás felhasználásának 
ellenırzését; 

c) a Schengen Alap támogatásai felhasználásának ellenırzését és a költségnyilatkozatok 
igazolását; 

d) az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programokkal kapcsolatos ellenırzéseket; 
e) az európai területi együttmőködés programokkal kapcsolatos ellenırzéseket; 
f) a Norvég Finanszírozási Mechanizmussal, illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmussal 

kapcsolatos ellenırzéseket. 

A belsı ellenırzések eljárásrendje 

7. § (1) A Hivatal által végzett, a 4. §-ban meghatározott belsı ellenırzések tekintetében a 
belsı ellenırzés általános szabályaira, eljárási és végrehajtási rendjére, az ellenırzést végzık és 
az ellenırzött szervek jogaira, kötelezettségeire a Ber. rendelkezéseit kell alkalmazni, az e 
rendeletben meghatározott eltérésekkel. 

(2) Az ellenırzéseknél a Ber. által a belsı ellenırzési vezetı, a vizsgálatvezetı, valamint a 
belsı ellenır számára meghatározott feladatok ellátásának rendjét a Hivatal ellenırzési 
kézikönyve szabályozza. 

(3) A Hivatal elnöke a felsıfokú végzettségőeknek felmentést adhat a Ber. 11. §-ának (1) 
bekezdésében foglaltak alól, de köteles gondoskodni arról, hogy a Hivatal rendelkezzen 
mindazzal a szaktudással, gyakorlattal és egyéb ismerettel, amely a feladatok elvégzéséhez 
szükséges. 

(4) A Ber. 15. §-ának (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi szabályokat a Hivatal 
elnökére is alkalmazni kell, az elnök összeférhetetlenségérıl a miniszter határoz. 

(5) A Ber. 18-22. §-ait a Hivatal tekintetében nem kell alkalmazni. 
8. § (1) A Hivatal a jogszabályokban és kormányhatározatokban meghatározott feladatai 

figyelembevételével elkészített stratégiai ellenırzési terv, valamint a Kormány által jóváhagyott 
éves ellenırzési terv alapján végzi ellenırzési tevékenységét. 

(2) A Hivatal köteles éves ellenırzési tervét a tárgyévet megelızı év december 15. napjáig a 
miniszter útján a Kormánynak benyújtani. 

(3) Kormánydöntés alapján a Hivatal elnöke soron kívüli ellenırzést rendel el. 
9. § (1) A Hivatal ellenırzési tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belsı  

ellenırzési standardok, valamint a miniszter által közzétett módszertani útmutatók és 



kézikönyvminta figyelembevételével elkészített, a Hivatal elnöke által jóváhagyott ellenırzési 
kézikönyv szerint végzi. 

(2) A Hivatal ellenırei megbízólevél alapján végzik ellenırzéseiket. 
(3) A rendvédelmi szervek és a nemzetbiztonsági szolgálatok ellenırzését tevékenységük 

sajátosságainak és a külön törvényekben foglaltaknak megfelelıen kell végrehajtani, illetve az 
ellenırzés nem terjedhet ki e szervek titkos információgyőjtéssel kapcsolatos dokumentumaira, 
informatikai rendszereire és tevékenységére. 

(4) Amennyiben az ellenırzés során büntetı-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, az elnök az 
ellenırzött szerv vezetıjét, illetve az ellenırzött költségvetési szerv vezetıjének érintettsége 
esetén a felügyeleti szerv vezetıjét haladéktalanul tájékoztatja a szükséges intézkedések 
megtétele céljából. 

10. § (1) Az ellenırzést a Hivatal elnöke megszakíthatja, amennyiben a Hivatalnak soron kívüli 
ellenırzést kell lefolytatnia, illetve a vizsgálatvezetı vagy az ellenır akadályoztatva van. 

(2) Az ellenırzést a Hivatal elnöke felfüggesztheti, amennyiben a számviteli rend állapota, a 
dokumentáció és a nyilvántartások hiányossága, illetve az ellenırzött szerv jogsértı magatartása 
az ellenırzés folytatását akadályozza. 

(3) A Hivatal elnöke az ellenırzés megszakítása vagy felfüggesztése esetén írásban tájékoztatja 
az ellenırzött szerv vezetıjét, melyben az ellenırzés felfüggesztése esetén határidı 
megállapításával felhívja az ellenırzött szerv vezetıjét az akadály megszüntetésére. 

11. § (1) Az ellenırzésekrıl - megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat is tartalmazó 
- ellenırzési jelentés készül, melyet a Hivatal megküld az ellenırzött szervezet vezetıjének. Több 
ellenırzött szervezetet érintı ellenırzés esetén a Hivatal az ellenırzési jelentésnek csak a 
vonatkozó részét küldi meg az egyes szervezeteknek. 

(2) A Hivatal az ellenırzésekrıl készített jelentését a miniszter útján a Kormány elé terjeszti. 
12. § A Hivatal által készített jelentések nyilvánosságára a személyes adatok védelmérıl és a 

közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az egyes 
titokfajtákról szóló törvények rendelkezései irányadóak. 

13. § (1) Az ellenırzött szerv vezetıje a tárgyévet követı év január 31-éig tájékoztatást ad a 
Hivatal elnöke részére a Hivatal ellenırzési jelentése alapján készített intézkedési tervben 
foglaltak idıarányos teljesítésérıl. 

(2) A Hivatal elnöke a Hivatal tevékenységérıl évente, a tárgyévet követı év június 30-áig a 
miniszter útján beszámol a Kormánynak. A beszámoló különösen az alábbiakat tartalmazza: 

a) az éves ellenırzési feladatok teljesítésének értékelését; 
b) az ellenırzések fontosabb megállapításait és javaslatait; 
c) az ellenırzési jelentések alapján készített intézkedési tervekben foglaltak idıarányos 

teljesítését; 
d) tájékoztatást az ellenırzések során feltárt büntetı-, szabálysértési, kártérítési, illetve 

fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményrıl, mulasztásról vagy hiányosságról; 
e) az ellenırzések személyi és tárgyi feltételeit, a tevékenységet elısegítı és akadályozó 

tényezıket. 

Az európai uniós és nemzetközi támogatások ellenırzésének eljárásrendje 

14. § (1) A Hivatal az 5-6. §-okban meghatározott, európai uniós és nemzetközi támogatásokat 
érintı ellenırzések lefolytatására, valamint az azokhoz kapcsolódó tervezési, beszámolási, illetve 



zárónyilatkozat-kiadási feladatok ellátására a 7-13. §-okban meghatározott eljárásrendet - a 11. § 
(2) bekezdésének kivételével - a külön kormányrendeletekben foglalt eltérésekkel alkalmazza. 

(2) Az 5. és 6. §-ban meghatározott feladatokkal kapcsolatos ellenırzési jelentések tervezetére 
vonatkozóan az ellenırzöttek (érintettek) számára rendelkezésre álló véleményezési határidı 10 
nap. 

A belsı ellenırzési szerv kijelölése 

15. § Az Áht. 121/A. §-ának (10) bekezdésében meghatározott belsı ellenırzési szervként a 
Kormány a Hivatalt jelöli ki. 

Közös ellenırzések 

16. § (1) A Hivatal nemzetközi szerzıdés vagy megállapodás alapján a nemzetközi és európai 
uniós támogatások tekintetében közös ellenırzéseket végezhet a szerzıdésben vagy 
megállapodásban meghatározott szervezettel. 

(2) Közös ellenırzések során az ellenırzésben részt vevı ellenırzési szervezetek mindegyike 
önálló ellenırzési jelentést készít. A közös ellenırzésekben részt vevı szervezetek vezetıi 
elızetes egyeztetés után ettıl eltérıen dönthetnek. 

Záró rendelkezések 

17. § (1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba. 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti: 
a) a Kormányzati Ellenırzési Hivatalról szóló 70/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet azzal, hogy 

eljárási rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben továbbra is alkalmazni kell; 
b) a közszolgálatban állók önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagságának támogatásáról 

szóló 103/1996. (VII. 16.) Korm. rendelet 6. §-ának második mondata; 
c) a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés 

program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi 
lebonyolítási, számviteli és ellenırzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. 
rendelet 59. § (5) bekezdése; 

d) az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes 
szabályairól szóló 359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 52. § (6) bekezdése; 

e) a Miniszterelnöki Hivatalról, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezetı miniszter feladat- és 
hatáskörérıl szóló 160/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 3. § d) pontja; 

f) a Miniszterelnöki Hivatalt vezetı miniszter felelısségi körébe tartozó szerveknél 
foglalkoztatott hadköteleseknek a rendkívüli állapot idején polgári munkakörükben való 
meghagyásának követelményeirıl szóló 18/2001. (IX. 26.) MeHVM rendelet 1. számú 
mellékletének „II. kategória” alatti 1. pontja. 

18. § Ez a rendelet a következı közösségi rendeletek és határozatok végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapítja meg: 

a) a Tanács 2006. július 11-i 1083/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, 
az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérıl; 



b) a Bizottság 2001. március 2-i 438/2001/EK rendelete a strukturális alapok keretében nyújtott 
támogatások irányítási és ellenırzési rendszerei tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi rendelet 
végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról; 

c) a Bizottság 2002. július 29-i 1386/2002/EK rendelete a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatások irányítási és ellenırzési rendszere, valamint a pénzügyi korrekciós eljárás 
tekintetében az 1164/94/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról; 

d) a Tanács 2002. június 25-i 1605/2002/EK rendelete az Európai Közösségek általános 
költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletrıl; 

e) a Bizottság 2002. december 23-i 2342/2002/EK rendelete az Európai Közösségek általános 
költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletrıl szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 
rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról; 

f) a Tanács 2007. június 25-i 2007/435/EK határozata a Szolidaritás és migrációs áramlások 
igazgatása általános program keretében a 2007-2013-as idıszakra a harmadik országok 
állampolgárainak beilleszkedését segítı európai alap létrehozásáról; 

g) az Európai Parlament és a Tanács 2007. május 23-i 2007/573/EK határozata a Szolidaritás és 
a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében a 2008-2013-as idıszakra az 
Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról és a 2004/904/EK tanácsi határozat hatályon kívül 
helyezésérıl; 

h) az Európai Parlament és a Tanács 2007. május 23-i 2007/574/EK határozata a Szolidaritás és 
a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében a 2007-2013-as idıszakra a Külsı 
Határok Alap létrehozásáról; 

i) az Európai Parlament és a Tanács 2007. május 23-i 2007/575/EK határozata a Szolidaritás és 
a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében a 2008-2013-as idıszakra az 
Európai Visszatérési Alap létrehozásáról. 
 
 
 
 
 
 



 

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 

a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl 

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. §-a (2) bekezdésének 
u) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a belsı ellenırzés nemzetközi belsı ellenırzési 
standardokon alapuló, egységes gyakorlatának kialakítása céljából, az államháztartás egészére 
kiterjedıen az alábbiakat rendeli el: 

I. Fejezet 

A rendelet hatálya 

1. § (1) E rendelet szabályozza a (2) bekezdésben meghatározott szervezetek belsı ellenırzési 
tevékenységét. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed: 
a) a központi államigazgatási szervekre, továbbá más, fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott 

szervekre - ideértve a Magyar Tudományos Akadémiát mint köztestületet is -, valamint a 
felügyeletük alá tartozó költségvetési szervekre; 

b) a helyi önkormányzati, illetve települési és területi kisebbségi önkormányzati költségvetési 
szervekre (a továbbiakban: önkormányzati költségvetési szerv), valamint az országos kisebbségi 
önkormányzati szervekre; 

c) az elkülönített állami pénzalapokra és azok kezelıire; 
d) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaira és a társadalombiztosítási költségvetési szervekre; 
e) a vagyonkezelı szervezetekre; 
f) 
g) a területfejlesztésrıl és területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. törvény hatálya alá tartozó 

jogi személyiségő területfejlesztési tanácsokra és munkaszervezeteikre; 
h) a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása munkaszervezetére és a többcélú 

kistérségi társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre. 
i) 

II. Fejezet 

Értelmezı rendelkezések 

2. § E rendelet alkalmazásában 
a) szabályszerőségi ellenırzés: annak ellenırzése, hogy az adott szervezet vagy szervezeti 

egység mőködése, illetve tevékenysége megfelelıen szabályozott-e, és érvényesülnek a hatályos 
jogszabályok, belsı szabályzatok és vezetıi rendelkezések elıírásai; 

b) pénzügyi ellenırzés: az adott szervezet, program pénzügyi elszámolásainak, valamint az 
ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenırzése; 

c) rendszerellenırzés: rendszerek (irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási, beszámolási 
és ellenırzési) mőködésének átfogó vizsgálata, melynek keretében a szabályszerőség, 
szabályozottság, gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség kerül ellenırzésre; 



d) teljesítmény-ellenırzés: az adott szervezet által végzett tevékenységek, programok egy jól 
körülhatárolható területén a mőködés, illetve a forrásfelhasználás gazdaságosságának, 
hatékonyságának és eredményességének vizsgálata; 

e) megbízhatósági ellenırzés: a költségvetési szerv által mőködtetett folyamatba épített 
elızetes és utólagos vezetıi ellenırzési és a belsı ellenırzési rendszer megfelelıségének, az éves 
elemi költségvetési beszámolók számviteli alapelveknek való megfelelıségének, illetve a 
beszámolási idıszak költségvetési gazdálkodása szabályszerőségének minısítése az Áht. 121/A. 
§-ának (5) bekezdésében foglaltak szerint; 

f) informatikai rendszerek ellenırzése: a költségvetési szervnél mőködı informatikai 
rendszerek megbízhatóságának, biztonságának, valamint a rendszerben tárolt adatok 
teljességének, megfelelıségének, szabályosságának és védelmének vizsgálata; 

g) az ellenırzési jelentés lezárása: a belsı ellenır által elkészített, az ellenırzött szervezettel 
egyeztetett, az elfogadott észrevételek átvezetésével véglegezésre került és aláírt ellenırzési 
jelentésnek az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egység vezetıjének történı megküldése. 
Amennyiben az ellenırzés során büntetı-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a 
költségvetési szerv vezetıjének feladata a szükséges intézkedések megtétele, ez azonban a belsı 
ellenırzés lezárását nem befolyásolja; 

h) gazdaságosság: egy adott tevékenység ellátásához felhasznált erıforrások költségének 
optimalizálása a megfelelı minıség biztosítása mellett; 

i) hatékonyság: egy adott tevékenység során elıállított termékek, szolgáltatások és egyéb 
eredmények, valamint az elıállításukhoz felhasznált források közötti kapcsolat. 
Költséghatékonyság elemzésekor a belsı ellenır az eredményeket a költségek függvényében 
értékeli, míg munkahatékonyság vizsgálatakor a befektetett munkával, illetve az alkalmazott 
létszámmal összefüggésben; 

j) eredményesség: egy adott tevékenység céljai megvalósításának mértéke, a tevékenység 
szándékolt és tényleges hatása közötti kapcsolat; 

k) nemzetközi belsı ellenırzési standardok: a Belsı Ellenırök Nemzetközi Szervezete által 
kiadott és a pénzügyminiszter által közzétett iránymutatások, amelyek segítik meghatározni a 
belsı ellenırzés céljai eléréséhez szükséges tevékenységeket és eljárásokat, valamint viszonyítási 
alapot adnak a belsı ellenırzési tevékenység eredményeinek értékeléséhez; 

l) kockázatelemzés: objektív módszer az ellenırizendı területek kiválasztására, mely 
meghatározza a pénzügyi irányítási és ellenırzési rendszerekben rejlı kockázatokat; 

m) belsı ellenır: a költségvetési szervnél fıállásban foglalkoztatott vagy megbízási jogviszony 
keretében belsı ellenırzési tevékenységet ellátó személy; 

n) belsı ellenırzési vezetı: a költségvetési szerv belsı ellenırzési egységének vezetıje. 
Amennyiben a költségvetési szervnél egy fı látja el a belsı ellenırzést, elvégzi e rendelet 12. §-
ában foglalt tevékenységeket; 

o) vizsgálatvezetı: a belsı ellenırzési vezetı által kijelölt, az ellenırzési program 
összeállításáért és az adott ellenırzés irányításáért felelıs személy. Amennyiben a költségvetési 
szervnél egy fı látja el a belsı ellenırzést, ez a személy vizsgálatvezetınek minısül; 

p) ellenırzési nyomvonal: az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 145/B. §-ának (1) bekezdésében meghatározott leírás; 

q) belsı kontroll: a pénzügyi irányítási és ellenırzési tevékenység, valamint a belsı ellenırzési 
tevékenység együttesen. 

III. Fejezet 



A belsı ellenırzés fogalma, mőködtetése, funkcionális függetlensége és feladata 

A belsı ellenırzés fogalma és mőködtetése 

3. § A belsı ellenırzés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121/A. § (1) 
bekezdésében meghatározott tevékenység. 

4. § (1) A költségvetési szerveknél a belsı ellenırzés kialakításáról és mőködéséhez szükséges 
források biztosításáról a költségvetési szerv vezetıje köteles gondoskodni. 

(2) A belsı ellenırzési kötelezettséget, az ellenırzést végzı személy, egység vagy szervezet 
jogállását, feladatait a költségvetési szerv szervezeti és mőködési szabályzatában elı kell írni. 

(3) A fejezet felügyeletét ellátó szervnek - e szerv vezetıjének közvetlen irányítása alatt álló - 
belsı ellenırzési egységgel kell rendelkeznie, amely ellátja a szerv belsı ellenırzését, és 
ellenırzést végez a felügyelete alá tartozó bármely költségvetési szervnél, illetve a fejezeti 
kezeléső elıirányzatok, elkülönített állami pénzalapok (a továbbiakban: alapok) vonatkozásában, 
továbbá a fejezet többségi tulajdonában lévı szervezeteknél, valamint a költségvetésbıl 
céljelleggel juttatott és a nemzetközi támogatások felhasználásával kapcsolatosan a 
kedvezményezetteknél és a támogatások lebonyolításában részt vevı szervezeteknél. 

(4) A fejezet felügyeletét ellátó szerv egyes ellenırzési jogosítványait átruházhatja a 
középirányító szervre, az annak irányítása alá tartozó költségvetési szervek tekintetében. 

(5) A (3) bekezdésben foglalt feladatok a szerv vezetıjének közvetlen irányítása alá tartozó, 
kizárólag ezen feladatokat ellátó költségvetési szerv által is elláthatóak. 

(6) A költségvetési szerveknél foglalkoztatott belsı ellenırök számát kapacitásfelmérés alapján 
úgy kell megállapítani, hogy az arányban álljon a szervezet által ellátott feladatokkal, a kezelt 
eszközök nagyságával és a jelen rendelet 19. §-ában meghatározott stratégiai tervben 
foglaltakkal. 

(7) 
4/A. § (1) Ha a költségvetési szerv nem foglalkoztat belsı ellenırt, a költségvetési szerv 

vezetıje köteles gondoskodni a költségvetési szerv belsı ellenırzési tevékenységének külsı 
szolgáltató bevonásával történı megszervezésérıl. 

(2) A belsı ellenırzési tevékenység (1) bekezdés szerinti megszervezésére vonatkozó 
megállapodásban rendelkezni kell a 12. §-ban foglalt tevékenységek ellátásának módjáról. 

(3) A belsı ellenırzési vezetı jogosult - ideiglenes kapacitáskiegészítés vagy speciális 
szakértelem szüksége esetén - külsı szolgáltató bevonására javaslatot tenni a költségvetési szerv 
vezetıjének. 

(4) Az (1)-(3) bekezdések szerinti megállapodás alapján belsı ellenırzést végzı személynek 
meg kell felelnie a 11. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek azzal, hogy a 11. § (2) 
bekezdésében foglalt felmentés ilyen esetben nem adható. 

(5) A (4) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni akkor, ha a külsı szolgáltató (3) 
bekezdés szerinti bevonásának indoka a speciális szakértelem szüksége. 

5. § (1) A belsı ellenır tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belsı 
ellenırzési standardok, a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók és kézikönyv 
minta alapján, a belsı ellenırzési vezetı által kidolgozott és a költségvetési szerv vezetıje által 
jóváhagyott belsı ellenırzési kézikönyv szerint végzi. 

(2) A belsı ellenırzési kézikönyv tartalmazza: 
a) a belsı ellenırzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belsı ellenırzési 

alapszabályt, 
b) belsı ellenırökre vonatkozó szakmai etikai kódexet, 



c) a belsı ellenırzés funkcionális függetlenségét bemutató szervezeti ábrát, 
d) a belsı ellenırzési tevékenységre vonatkozó belsı szabályokat és eljárásokat, módszertani 

útmutatókat, az egyes ellenırzési módszerek fıbb lépéseit, szakaszait, 
e) a kockázatelemzési módszertant, 
f) a belsı ellenırzési tevékenység minıségét biztosító szabályokat, 
g) az ellenırzési dokumentumok formai követelményeit, a dokumentumok megırzési rendjét, 
h) egységes iratmintákat, 
i) az ellenırzési jelentések szerkezetére, tartalmára vonatkozó elıírásokat, 
j) az ellenırzési megállapítások hasznosításának, az ellenırzést követı intézkedések 

elrendelésének szabályait, 
k) az ellenırzés során büntetı-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására 

okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárása esetén alkalmazandó eljárást, 
l) belsı ellenırök folyamatos továbbképzésére vonatkozó alapelveket, 
m) külsı szakértık bevonására vonatkozó elıírásokat. 
(3) A belsı ellenırzési vezetı köteles a belsı ellenırzési kézikönyvet rendszeresen, de legalább 

évente felülvizsgálni, és a - jogszabályok vagy módszertani útmutatók változásai, illetve egyéb 
okok miatt - szükséges módosításokat átvezetni. 

A funkcionális függetlenség elemei 

6. § (1) A költségvetési szerv vezetıje felelıs a belsı ellenırök funkcionális (feladatköri és 
szervezeti) függetlenségének biztosításáért, és ezt a felelısségét másra nem ruházhatja át. 

(2) A belsı ellenırzést végzı személy, egység vagy szervezet tevékenységét a költségvetési 
szerv vezetıjének közvetlenül alárendelve végzi. 

(3) A belsı ellenırzési egység vezetıje, illetve a belsı ellenır az ellenırzési tevékenységen 
kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható be. 

(4) A belsı ellenırzést végzı személy, egység vagy szervezet tevékenységének tervezése során 
önállóan jár el, ellenırzési terveit kockázatelemzésre alapozva és a soron kívüli ellenırzések 
figyelembevételével állítja össze. 

(5) A belsı ellenır az ellenırzési program végrehajtásában befolyástól mentesen, a módszerek 
kiválasztása során önállóan jár el. 

(6) A belsı ellenır befolyástól mentesen állítja össze a megállapításokat, következtetéseket és 
javaslatokat tartalmazó ellenırzési jelentést, amelynek tartalmáért felelısséggel tartozik. 

7. § (1) A fejezet felügyeletét ellátó szerv belsı ellenırzési egységének vezetıjét - amennyiben 
törvény eltérıen nem rendelkezik - nyilvános pályázat útján kell kiválasztani. A pályázatok 
elbírálását végzı bizottság munkájában a pénzügyminiszter képviselıje tanácskozási joggal vesz 
részt. 

(2) Amennyiben törvény eltérıen nem rendelkezik, a fejezeti belsı ellenırzési egység vezetıjét 
a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetıje nevezi ki, menti fel, helyezi át. 

(3) Amennyiben törvény eltérıen nem rendelkezik, a fejezet felügyelete alá tartozó szervek 
esetén a belsı ellenırzési egység vezetıjét a felügyeleti szerv vezetıje a költségvetési szerv 
vezetıjének javaslatára nevezi ki, menti fel, helyezi át. 

A belsı ellenırzés feladata 

8. § A belsı ellenırzés feladata: 



a) vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzési 
rendszerek kiépítésének, mőködésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését; 

b) vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenırzési rendszerek mőködésének 
gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét; 

c) vizsgálni a rendelkezésére álló erıforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és 
gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát; 

d) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint 
elemzéseket, értékeléseket készíteni a költségvetési szerv vezetıje számára a költségvetési szerv 
mőködése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, elızetes és utólagos 
vezetıi ellenırzési, és a belsı ellenırzési rendszerek, a belsı kontrollok javítása, 
továbbfejlesztése érdekében; 

e) ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezık, hiányosságok 
megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok megelızése, 
illetve feltárása érdekében; 

f) nyomon követni az ellenırzési jelentések alapján megtett intézkedéseket; 
g) elvégezni a belsı ellenırzési tevékenység minıségértékelését; 
h) a költségvetési szerven belül a nemzetközi belsı ellenırzési standardok és a belsı 

ellenırzési kézikönyvben rögzítettek szerint tanácsadási tevékenységet ellátni. 
9. § A belsı ellenırzési tevékenység során szabályszerőségi, pénzügyi, rendszer- és 

teljesítmény-ellenırzéseket, illetve informatikai rendszerellenırzéseket, valamint az éves elemi 
költségvetési beszámolókra vonatkozóan megbízhatósági ellenırzéseket kell végezni az Áht. 
121/A. §-ának (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen. 

10. § A fejezet felügyeletét ellátó szerv belsı ellenırzési egysége elvégzi a felügyelete alá 
tartozó költségvetési szerveknél az éves beszámoló megbízhatósági ellenırzését. 

IV. Fejezet 

A belsı ellenırre vonatkozó általános és szakmai követelmények 

11. § (1) Belsı ellenırzési tevékenységet legalább az alábbi követelményeknek megfelelı 
büntetlen elıélető magyar állampolgár láthat el: 

a) szakirányú felsıfokú iskolai végzettség (közgazdasági, jogi, államigazgatási), vagy 
b) más felsıfokú iskolai végzettség esetén a következı képesítések valamelyikével rendelkezik: 
ba) okleveles pénzügyi revizori, 
bb) pénzügyi-számviteli szakellenıri, 
bc) okleveles könyvvizsgálói, 
bd) költségvetési ellenıri, 
be) mérlegképes könyvelıi, illetve azzal egyenértékő képesítés, 
bf) a Belsı Ellenırök Nemzetközi Szervezetének okleveles belsı ellenıri képesítése, 
bg) okleveles informatikai rendszerellenır, 
bh) közigazgatási gazdálkodási és ellenırzési szakértı, 

valamint az a), illetve a b) pontban meghatározott képzettség és képesítés mellett legalább 
kétéves munkaviszony, köztisztviselıi, illetve közalkalmazotti jogviszony, hivatásos állományú 
szolgálati viszony megléte ellenırzési, költségvetési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben. 

(2) A költségvetési szerv vezetıje indokolt esetben az (1) bekezdésben meghatározott iskolai 
végzettség vagy képesítés megszerzésére 2008. december 31-ig halasztást, illetve az (1) 
bekezdésben meghatározott idı alól felmentést adhat. 



(3) Amennyiben a költségvetési szerv belsı ellenırzési egységgel rendelkezik, a költségvetési 
szerv vezetıje felsıfokú végzettségőeknek felmentést adhat az (1) bekezdésben foglaltak alól, de 
köteles gondoskodni arról, hogy a belsı ellenırzési egység rendelkezzen mindazzal a 
szaktudással, gyakorlattal és egyéb ismerettel, amely a feladatok elvégzéséhez szükséges. 

V. Fejezet 

A belsı ellenırzési vezetı 

12. § A belsı ellenırzési vezetı feladata: 
a) a belsı ellenırzési kézikönyv elkészítése; 
b) a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenırzési tervek összeállítása, a 

költségvetési szerv vezetıjének jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok 
megvalósításának nyomon követése; 

c) a belsı ellenırzési tevékenység megszervezése, az ellenırzések végrehajtásának irányítása; 
d) az ellenırzések összehangolása; 
e) megbízatásával kapcsolatban vagy személyére nézve összeférhetetlenségi ok tudomására 

jutásáról köteles haladéktalanul jelentést tenni a költségvetési szerv vezetıjének, amelynek 
elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi felelısséggel tartozik; 

f) amennyiben az ellenırzés során büntetı-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a 
költségvetési szerv vezetıjének, illetve a költségvetési szerv vezetıjének érintettsége esetén a 
felügyeleti szerv vezetıjének a haladéktalan tájékoztatása és javaslattétel a megfelelı eljárások 
megindítására; 

g) az ellenırzés lezárását követıen az ellenırzési jelentést az ellenırzött szerv, illetve 
szervezeti egység számára megküldeni e rendelet 28. §-ának megfelelıen; 

h) az éves ellenırzési jelentés, illetve az összefoglaló ellenırzési jelentés 31. §-ban foglaltak 
szerinti összeállítása; 

i) gondoskodni arról, hogy a belsı ellenırzési kézikönyvben rögzítésre és a belsı ellenırzési 
tevékenység során alkalmazásra kerüljenek a belsı ellenırzési tevékenység minıségét biztosító 
eljárások, továbbá hogy érvényesüljenek a pénzügyminiszter által közzétett módszertani 
útmutatók; 

j) gondoskodni az ellenırzések nyilvántartásáról, valamint az ellenırzési dokumentumok 
legalább 10 évig történı megırzésérıl, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos 
tárolásáról; 

k) biztosítani a belsı ellenırök szakmai továbbképzését, ennek érdekében - a költségvetési 
szerv vezetıje által jóváhagyott - éves képzési tervet készíteni és gondoskodni annak 
megvalósításáról; 

l) az éves ellenırzési jelentés elkészítésekor önértékelés keretében értékelni a belsı ellenırzés 
minıségét, tárgyi, személyi feltételeit, és javaslatot tenni a költségvetési szerv vezetıjének a 
feltételeknek az éves tervvel történı összehangolására; 

m) a költségvetési szerv vezetıjét az éves ellenırzési terv megvalósításáról, és az attól való 
eltérésekrıl tájékoztatni; 

n) a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével kialakítani és 
mőködtetni egy olyan nyilvántartási rendszert, amellyel a belsı ellenırzési jelentésben tett 
megállapítások és javaslatok alapján készült intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtását 
nyomon követheti. 



VI. Fejezet 

A belsı ellenır jogai és kötelezettségei 

13. § A belsı ellenır az alábbiakra jogosult: 
a) az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egység helyiségeibe belépni, figyelemmel az 

ellenırzött szerv, illetve szervezeti egység biztonsági elıírásaira, munkarendjére; 
b) az ellenırzött szervnél, illetve szervezeti egységnél az ellenırzés tárgyához kapcsolódó, 

államtitkot, szolgálati titkot, üzleti titkot tartalmazó iratokba és más dokumentumokba, az 
elektronikus adathordozón tárolt adatokba betekinteni a külön jogszabályokban meghatározott 
adat- és titokvédelmi elıírások betartásával, azokról másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt 
készíttetni, indokolt esetben az eredeti dokumentumokat másolat hátrahagyása mellett - átvételi 
elismervény ellenében - átvenni; 

c) az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egység vezetıjétıl és bármely alkalmazottjától írásban 
vagy szóban információt kérni; 

d) az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egység mőködésével és gazdálkodásával összefüggı 
kérdésekben információt kérni más szervektıl; 

e) a vizsgálatba szakértı bevonását kezdeményezni. 
14. § (1) A belsı ellenır köteles: 
a) ellenırzési tevékenysége során az ellenırzési programban foglaltakat végrehajtani; 
b) tevékenységének megkezdésérıl az ellenırzött szerv vezetıjét tájékoztatni, és 

megbízólevelét bemutatni; 
c) objektív véleménye kialakításához elengedhetetlen dokumentumokat és körülményeket 

megvizsgálni; 
d) megállapításait tárgyszerően, a valóságnak megfelelıen írásba foglalni, és azokat elegendı 

és megfelelı bizonyítékkal alátámasztani; 
e) amennyiben az ellenırzés során büntetı-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 

megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, 
haladéktalanul jelentést tenni a belsı ellenırzési vezetınek; 

f) ellenırzési jelentést készíteni, az ellenırzési jelentés tervezetét az ellenırzött szerv, illetve 
szervezeti egység vezetıjével egyeztetni; 

g) az ellenırzési jelentés aláírását követıen az ellenırzési jelentést a belsı ellenırzési 
vezetınek átadni; 

h) ellenırzési megbízatásával kapcsolatban vagy személyére nézve összeférhetetlenségi ok 
tudomására jutásáról haladéktalanul jelentést tenni a belsı ellenırzési vezetınek, amelynek 
elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi felelısséggel tartozik; 

i) az eredeti dokumentumokat az ellenırzés lezárásakor hiánytalanul visszaszolgáltatni, illetve 
amennyiben az ellenırzés során büntetı-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, az eredeti 
dokumentumokat a szükséges intézkedések megtétele érdekében a költségvetési szerv 
vezetıjének átvételi elismervény ellenében átadni; 

j) az ellenırzött szervnél, illetve szervezeti egységnél, illetve annak részegységeiben a 
biztonsági szabályokat és a munkarendet figyelembe venni; 

k) a tudomására jutott állami, szolgálati és üzleti titkot megırizni; 
l) az ellenırzés során készített iratokat és iratmásolatokat az ellenırzés dokumentációjában 

megırizni. 
(2) Az ellenırzés megállapításainak bizonyítására felhasználható különösen: 



a) az eredeti okirat, amely a gazdasági esemény elsıdleges okirata (bizonylata); 
b) a másolat, amely az eredeti okirat szöveghő, hitelesített másolata. Hitelesítésnél a „másolat” 

szó feltüntetése mellett utalni kell arra, hogy a másolat az eredeti okirattal mindenben 
megegyezik; 

c) a kivonat, amely az eredeti okirat meghatározott részének, részeinek szöveghő, hitelesített 
másolata. Hitelesítésnél a „kivonat” szó feltüntetése mellett meg kell jelölni, hogy a kivonat mely 
eredeti okirat, melyik oldalának, mely szövegrészét tartalmazza; 

d) a tanúsítvány, amely több eredeti okiratnak az ellenır által meghatározott szövegrészét és 
számszaki adatait tartalmazza. Hitelesítésnél a „tanúsítvány” szó feltüntetése mellett meg kell 
jelölni, hogy mely okiratok alapján készült; 

e) a közös jegyzıkönyv, amely olyan tényállás igazolására szolgál, amelyrıl nincs egyéb 
okirat, de amelynek valódiságát az ellenır és az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egység 
illetékes vezetıje (alkalmazottja) közösen megállapítja, és e tényt aláírásával igazolja; 

f) fénykép, videofelvétel vagy más kép-, hang- és adatrögzítı eszköz, amely alkalmazható az 
ellenır által szemrevételezett helyzet, állapot hiteles igazolására. A fényképet és az egyéb módon 
rögzített információkat az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egységnek a rögzítésnél jelen lévı 
alkalmazottja jegyzıkönyvben hitelesíti a rögzítés idıpontjának, helyének és tárgyának 
megjelölésével; 

g) a szakértıi vélemény, amely a speciális ismereteket igénylı szakkérdésekben felkért 
szakértı által adott értékelés; 

h) a nyilatkozat, amely az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egység alkalmazottjának olyan 
írásbeli vagy szóbeli kijelentése, amely okirat hiányában vagy meglévı okirattal ellentétesen 
valamilyen tényállást közöl; 

i) a többes nyilatkozat, amely több személynek külön-külön vagy együttesen tett nyilatkozata 
ugyanazon tényállásról. 

(3) A másolatot, a kivonatot és a tanúsítványt az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egység 
vezetıje vagy az általa megbízott személy hitelesíti. A hitelesítı az okiratban foglaltak 
valódiságát a hitelesítés idıpontjának feltüntetése mellett aláírásával igazolja. 

15. § (1) A belsı ellenır, illetve a belsı ellenırzési vezetı tekintetében összeférhetetlenség áll 
fenn és ezért nem vehet részt az ellenırzésben, amennyiben 

a) az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egység vezetıjének vagy alkalmazottjának a Polgári 
Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója; 

b) korábban az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egység vezetıjének munkáltatói jogköre alá 
tartozott, a jogviszony megszőnésétıl számított három éven belül; 

c) az ellenırizendı szakterülettel vagy intézménnyel közös, illetve kapcsolódó program vagy 
feladat végrehajtásában közremőködött, a program lezárását, illetve a feladat elvégzését követı 
három éven belül; 

d) az ellenırzés tárgyilagos lefolytatása tıle egyéb okból nem várható el. 
(2) Az összeférhetetlenségrıl a belsı ellenırzési vezetı, a belsı ellenırzési egység vezetıjének 

személyét érintı összeférhetetlenség esetén a költségvetési szerv vezetıje, az összeférhetetlenség 
okának tudomására jutásától számított 8 munkanapon belül határoz. A döntés meghozataláig az 
ellenırt, illetve a belsı ellenırzési egység vezetıjét az összeférhetetlenséggel összefüggésben az 
ellenırzési tevékenysége alól fel kell menteni. 

VII. Fejezet 

Az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egység jogai és kötelezettségei 



16. § Az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egység vezetıje és alkalmazottai jogosultak: 
a) az ellenır személyazonosságának bizonyítására alkalmas okiratot, illetve megbízólevelének 

bemutatását kérni, ennek hiányában az együttmőködést megtagadni; 
b) az ellenırzés megállapításait megismerni, azokra észrevételeket tenni, és az észrevételekre 

választ kapni. 
17. § (1) Az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egység vezetıje és alkalmazottai kötelesek: 
a) az ellenırzés végrehajtását elısegíteni, együttmőködni; 
b) az ellenır részére szóban vagy írásban a kért tájékoztatást, felvilágosítást, nyilatkozatot 

megadni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani, kérés esetén az eredeti dokumentumokat - 
másolat és átvételi elismervény ellenében - az ellenırnek megadott határidıre átadni; 

c) az ellenır kérésére, a rendelkezésre bocsátott dokumentáció (iratok, okiratok, adatok) 
teljességérıl nyilatkozni; 

d) a saját hatáskörébe tartozóan az ellenırzés megállapításai, és javaslatai alapján a 
végrehajtásért felelısöket és a végrehajtás határidejét feltüntetı intézkedési tervet készíteni, az 
intézkedéseket a megadott határidıig végrehajtani, továbbá arról az ellenırzést végzı szerv, 
illetve szervezeti egység belsı ellenırzési vezetıjét tájékoztatni; 

e) az ellenırök számára megfelelı munkakörülményeket biztosítani. 
(2) A költségvetési szerv vezetıje elkészíti, és a belsı ellenır rendelkezésére bocsátja a 

költségvetési szerv végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási és ellenırzési folyamatainak leírását 
tartalmazó ellenırzési nyomvonalat. 

VIII. Fejezet 

A belsı ellenırzés eljárási és végrehajtási rendje 

A belsı ellenırzés tervezése 

18. § Az ellenırzési munka megtervezéséhez a belsı ellenırzési vezetı kockázatelemzés 
alapján stratégiai tervet és éves ellenırzési tervet készít, amelyeket a költségvetési szerv vezetıje 
hagy jóvá. 

19. § A belsı ellenırzési vezetı stratégiai tervet készít, amely - összhangban a költségvetési 
szerv hosszú távú céljaival - meghatározza a belsı ellenırzésre vonatkozó stratégiai 
fejlesztéseket, és az alábbiakat tartalmazza: 

a) a hosszú távú célkitőzéseket, stratégiai célokat; 
b) a folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzési rendszer értékelését; 
c) a kockázati tényezıket és értékelésüket; 
d) a belsı ellenırzésre vonatkozó fejlesztési tervet; 
e) a szükséges ellenıri létszám és az ellenıri képzettség felmérését; 
f) a belsı ellenırök hosszú távú képzési tervét; 
g) a belsı ellenırzés tárgyi és információs igényét; 
h) az ellenırzés által vizsgált területeket, figyelembe véve a szervezet struktúrájában vagy 

tevékenységében szükséges változásokat. 
20. § 
21. § (1) A belsı ellenırzési vezetı - összhangban a stratégiai tervvel - összeállítja a tárgyévet 

követı évre vonatkozó éves ellenırzési tervet. 
(2) Az éves ellenırzési tervnek kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a belsı 

ellenırzés rendelkezésére álló erıforrásokon kell alapulnia. 



(3) Az éves ellenırzési terv tartalmazza: 
a) az ellenırzési tervet megalapozó elemzéseket, különös tekintettel a kockázatelemzésre; 
b) a tervezett ellenırzések tárgyát; 
c) az ellenırzések célját; 
d) az ellenırizendı idıszakot; 
e) a szükséges ellenırzési kapacitás meghatározását; 
f) az ellenırzések típusát és módszereit; 
g) az ellenırzések ütemezését; 
h) az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését. 
(4) Az éves ellenırzési tervet úgy kell összeállítani, hogy szükség esetén az abban nem 

szereplı soron kívüli ellenırzési feladatok is végrehajthatóak legyenek. 
(5) Az éves ellenırzési tervet a belsı ellenırzési vezetı a költségvetési szerv vezetıjének 

egyetértésével módosíthatja. 
(6) Soron kívüli ellenırzést a költségvetési szerv vezetıjének javaslatára, illetve a belsı 

ellenırzési vezetı kezdeményezésére lehet végezni. 
22. § (1) A költségvetési szerv belsı ellenırzési vezetıje a tárgyévet követı évre vonatkozó 

éves ellenırzési tervét megküldi a fejezet felügyeletét ellátó költségvetési szerv belsı ellenırzési 
egységének vezetıje (önkormányzati költségvetési szerv esetén a jegyzı, többcélú kistérségi 
társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szerv esetén a munkaszervezet vezetıje) részére 
minden év november 15-éig. 

(2) A fejezet felügyeletét ellátó szerv belsı ellenırzési egységének vezetıje kidolgozza, és a 
fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetıje a pénzügyminiszternek minden év december 15-éig 
megküldi a következı évre vonatkozó éves ellenırzési tervét, valamint a fejezethez tartozó 
költségvetési szervek éves ellenırzési tervei alapján összeállított összefoglaló éves ellenırzési 
tervet. 

Az ellenırzési program 

23. § (1) A belsı ellenırzési vezetı - a 24. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - 
minden egyes ellenırzés lefolytatásához megbízólevél aláírásával kijelöli a vizsgálatvezetıt és az 
ellenırzéseket lefolytató belsı ellenıröket, akik elkészítik az ellenırzési programot, figyelembe 
véve 

a) az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egység mőködésérıl, gazdálkodásáról rendelkezésre 
álló információkat; 

b) az ellenırzés tárgyát, részletes feladatait; 
c) az ellenırzés célját; 
d) az ellenırzött szervnél, illetve szervezeti egységnél lefolytatott korábbi ellenırzések 

tapasztalatait; 
e) az adott ellenırzés lefolytatásához szükséges szakértelmet és kapacitást; 
f) az adott ellenırzés lefolytatásához szükséges idıt és ütemezést; 
g) az esetlegesen felmerülı összeférhetetlenséget az ellenır és az ellenırzött szervezet, illetve 

szervezeti egység, annak vezetıi és alkalmazottai között. 
(2) Az ellenırzés végrehajtását megelızıen az ellenırzést végzı személy köteles megismerni 

az ellenırzött szervre, illetve szervezeti egységre vonatkozó elıírásokat, rendelkezéseket, belsı 
szabályzatokat, a korábban készült ellenırzési jelentéseket, valamint, az ellenırzött szervnek, 
illetve szervezeti egységnek az ellenırizendı idıszakról készült éves beszámolóit. A belsı 



ellenır értékeli az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egység ellenırzési nyomvonalát, 
ellenırzéseihez azt iránymutatásként használja. 

(3) Az ellenırzési programot a belsı ellenırzési vezetı hagyja jóvá. A programtól eltérni a 
belsı ellenırzési vezetı jóváhagyásával lehet, a program módosítását a vizsgálatvezetı 
kezdeményezheti. 

(4) Az ellenırzési program tartalmazza: 
a) az ellenırzést végzı szerv, illetve szervezeti egység megnevezését, 
b) az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezését, 
c) az ellenırzés tárgyát, 
d) az ellenırzés részletes feladatait, 
e) az ellenırzés célját, 
f) az ellenırizendı idıszakot, 
g) az ellenırzésre vonatkozó jogszabályi vagy egyéb felhatalmazásra történı hivatkozást, 
h) az ellenırzés módszereit, 
i) az ellenırzési kérdıíveket, 
j) az ellenırök, szakértık, valamint a vizsgálatvezetı megnevezését, megbízólevelük számát, a 

feladatmegosztást, 
k) az ellenırzés tervezett idıtartamát, a jelentések elkészítésének határidejét, 
l) a kiállítás keltét, 
m) a jóváhagyásra jogosult aláírását, bélyegzılenyomatát. 
(5) A belsı ellenırzési vezetı felügyeli az ellenırzési program végrehajtását. 

A megbízólevél 

24. § (1) A belsı ellenırt - ideértve a külsı szakértıket is - megbízólevéllel kell ellátni, amelyet 
a belsı ellenırzési vezetı ír alá. A belsı ellenırzési egység vezetıjének megbízólevelét a 
költségvetési szerv vezetıje írja alá. 

(2) Az iktatószámmal ellátott megbízólevél az alábbiakat tartalmazza: 
a) a „Megbízólevél” megnevezést, 
b) az ellenır nevét, beosztását, szolgálati igazolványának, illetve - amennyiben szolgálati 

igazolvánnyal nem rendelkezik - a személyazonosító igazolványának vagy más 
személyazonosításra alkalmas igazolványának számát, 

c) az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezését, 
d) az ellenırzési program megnevezését, 
e) az ellenırzés tárgyát, 
f) az ellenırzésre vonatkozó jogszabályi vagy egyéb felhatalmazásra történı hivatkozást, 
g) a megbízólevél érvényességi idejét, 
h) a kiállítás keltét, 
i) a kiállításra jogosult aláírását, bélyegzılenyomatát. 

Az ellenırzés végrehajtása 

25. § (1) Az ellenırzést szükség szerint a helyszínen, illetve adatbekérés útján, elsısorban az 
ellenırzés végrehajtásához szükséges dokumentációk értékelésével és a belsı szabályzatokban 
található leírások, útmutatók, ellenırzési nyomvonalak, valamint az ellenırzési programban 
meghatározott ellenırzési módszerek alkalmazásával kell végrehajtani. 



(2) Az adatbekérés útján kapott információk valódiságát az ellenır - az érdemi értékeléshez 
szükséges módon - köteles vizsgálni. 

(3) A helyszíni vizsgálatot annak megkezdése elıtt legalább 3 munkanappal megelızıen, 
szóban vagy írásban be kell jelenteni az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egység vezetıjének. 
Ennek keretében a belsı ellenırzési vezetı tájékoztatást ad az ellenırzés céljáról és formájáról, 
jogszabályi felhatalmazásról, valamint az ellenırzés várható idıtartamáról. Az elızetes 
bejelentést nem kell megtenni, ha az - a rendelkezésre álló adatok alapján - meghiúsíthatja az 
ellenırzés eredményes lefolytatását. Az elızetes bejelentés elhagyásáról a belsı ellenırzési 
vezetı dönt. 

(4) A helyszíni ellenırzés megkezdésekor az ellenır köteles bemutatni a megbízólevelét az 
ellenırzött szerv, illetve szervezeti egység vezetıjének vagy az ıt helyettesítı személynek. 

(5) A vizsgálatvezetı köteles gondoskodni az ellenırzés összehangolt, az ütemezésnek 
megfelelı végrehajtásáról. 

26. § (1) Az ellenırzési célnak és feladatoknak megfelelıen, valamint kockázatelemzés alapján 
kell megválasztani a vizsgálati eljárásokat és módszereket, amelyek különösen a következık 
lehetnek: 

a) eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése; 
b) pénzügyi, számviteli és statisztikai adatok, költségvetés, beszámolók, szerzıdések, 

programok elemzése és értékelése; 
c) folyamatok és rendszerek mőködésének tesztelése; 
d) dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata; 
e) közvetlen megfigyelésen alapuló ellenırzés (interjú, rovancsolás, szemle, kísérlet, 

mintavételes vizsgálat); 
f) informatikai rendszertesztelési eljárások. 
(2) Az ellenırzés során az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egység vezetıjétıl szükség 

esetén teljességi nyilatkozatot kell kérni, amelyben az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egység 
vezetıje igazolja, hogy az ellenırzött feladattal összefüggı, felelısségi körébe tartozó 
valamennyi okmányt, illetve információt hiánytalanul az ellenır rendelkezésére bocsátotta. 

(3) 

Az ellenırzés megszakítása, felfüggesztése 

26/B. § (1) Az ellenırzést a belsı ellenırzési vezetı megszakíthatja, ha 
a) soron kívüli ellenırzést kell lefolytatni, vagy 
b) a vizsgálatvezetı vagy a belsı ellenır az ellenırzés lefolytatásában akadályoztatva van. 
(2) Az ellenırzést a belsı ellenırzési vezetı felfüggesztheti, ha az ellenırzöttnél 
a) az ellenırzést érintı személyi változás vagy elháríthatatlan ok, 
b) a számviteli rend állapota, 
c) a dokumentáció és a nyilvántartások hiányossága, vagy 
d) az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egység jogsértı magatartása 

az ellenırzés folytatását akadályozza. 
(3) A belsı ellenırzési vezetı az ellenırzés megszakítása vagy felfüggesztése esetén arról 

írásban tájékoztatja az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egység vezetıjét, melyben az 
ellenırzés felfüggesztése esetén határidı megállapításával egyúttal felhívja az ellenırzött szerv, 
illetve szervezeti egység vezetıjét az akadály megszüntetésére. Az ellenırzés megszakításáról 
vagy felfüggesztésérıl a belsı ellenırzési vezetı egyidejőleg írásban tájékoztatja az ellenırzési 
tervét jóváhagyó vezetıt. 



(4) A megszakított, illetve felfüggesztett ellenırzést az elrendelése okául szolgáló akadály 
elhárulásától számított 30 naptári napon belül folytatni kell, ennek idıpontjáról a belsı 
ellenırzési vezetı dönt. 

(5) Az ellenırzés folytatásáról a belsı ellenırzési vezetı írásban értesíti az ellenırzött szerv, 
illetve szervezeti egység vezetıjét. 

Ellenırzési jelentés és összefoglaló ellenırzési jelentés 

27. § (1) A belsı ellenır az ellenırzés tárgyát, megállapításait, következtetéseit és javaslatait 
tartalmazó ellenırzési jelentést, vagy több kapcsolódó témájú ellenırzési jelentés alapján 
összefoglaló ellenırzési jelentést készít. 

(2) A jelentésnek tartalmaznia kell: 
a) az ellenırzést végzı szerv, illetve szervezeti egység megnevezését, 
b) az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezését, 
c) az ellenırzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás megjelölését, 
d) az ellenırzés tárgyát, 
e) az ellenırzött idıszakot, 
f) a helyszíni ellenırzés kezdetét és végét, 
g) az ellenırzés célját, feladatait, 
h) az alkalmazott ellenırzési módszereket és eljárásokat, 
i) az ellenırzési megállapításokat az ellenırzési programnak megfelelıen, 
j) a következtetéseket és javaslatokat, 
k) az ellenırzött idıszakban hivatalban levı vezetık (költségvetési szerv vezetıje, gazdasági 

vezetı) nevét, beosztását, 
l) a jelentés dátumát és az ellenırök aláírását. 
(3) A (2) bekezdés szerinti megállapításokat úgy kell megfogalmazni, hogy 
a) az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egység egészének mőködése, gazdálkodása vagy az 

ellenırzött tevékenység objektíven értékelhetı legyen, 
b) vegye figyelembe a mőködéssel, gazdálkodással, tevékenységgel kapcsolatos elınyös és 

hátrányos összefüggéseket. 
(4) A belsı ellenır köteles a jelentésben szerepeltetni minden olyan lényeges tényt, 

megállapítást, hiányosságot és ellentmondást, amely biztosítja a vizsgált tevékenységrıl szóló 
ellenırzési jelentés teljességét. 

(5) A belsı ellenırök az ellenırzési jelentés elkészítésénél kötelesek értékelni minden, a 
vizsgált szervezet, illetve egyéb felek által rendelkezésükre bocsátott információt és véleményt, 
azonban ez utóbbi nem befolyásolhatja a belsı ellenırök tényeken alapuló megállapításait, 
következtetéseit. 

(6) A jelentésben lényegre törı, az eredményeket és a hiányosságokat összefoglaló, rövid, 
tömör értékelést is kell adni, és ajánlásokat, javaslatokat kell megfogalmazni a hiányosságok 
felszámolása, illetve a folyamatok hatékonyabb, eredményesebb mőködése érdekében. 

(7) Amennyiben a jelentésben a megállapítások, következtetések alátámasztását, jellemzését 
szolgáló konkrét példák nagy száma miatt azok teljes körő ismertetése túlságosan terjedelmessé 
tenné a jelentést, akkor ezeket mellékletben kell közölni. 

(8) A jelentés elkészítéséért, a levont következtetésekért a vizsgálatvezetı, a megállapítások 
valódiságáért és alátámasztásáért a vizsgálatot végzık felelısek. 



28. § (1) A belsı ellenırzési vezetı a jelentés tervezetét egyeztetés céljából megküldi az 
ellenırzött szerv, illetve szervezeti egység vezetıjének, illetve annak, akire vonatkozóan a 
jelentéstervezet megállapítást vagy javaslatot tartalmaz. 

(2) A jelentéstervezetnek tartalmaznia kell a záradékot, amely szerint az (1) bekezdésben 
meghatározottak kötelesek észrevételeiket a jelentéstervezet kézhezvételétıl számított 15 
munkanapon belül megküldeni az ellenırzést végzı szerv vagy szervezeti egység részére. A 
határidı elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni, melyre a záradékban fel kell hívni az 
ellenırzött figyelmét. 

(3) Amennyiben az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egység részérıl a megállapításokat 
vitatják, az észrevétel kézhezvételétıl számított 8 munkanapon belül megbeszélést kell tartani. A 
megbeszélés célja a megállapítások és következtetések elemzése, valamint az összeállított 
ajánlások egyeztetése. 

(4) A megbeszélésen részt vesz a vizsgálatvezetı, az ellenırzést végzı belsı ellenırök, az 
ellenırzést végzı szerv, illetve szervezeti egység belsı ellenırzési vezetıje, az ellenırzött szerv, 
illetve szervezeti egység vezetıje, belsı ellenırzési vezetıje, valamint a vizsgálatban érintett 
egységek vezetıi és szükség szerint más olyan személy, akinek meghívása a vizsgálat tárgya 
vagy megállapításai miatt indokolt. 

(5) Az észrevétel elfogadásáról vagy elutasításáról a vizsgálatvezetı dönt, amelyrıl a (3) 
bekezdésben említett megbeszéléstıl számított 5 munkanapon belül az érintetteknek írásbeli 
tájékoztatást ad és az el nem fogadott észrevételeket indokolja. 

(6) Az elfogadott észrevételeknek megfelelıen a vizsgálatvezetı a jelentést módosítja. 
(7) Az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egység vezetıjének észrevételeit, illetve a 

vizsgálatvezetı válaszát az ellenırzési jelentéshez csatolni kell, és a továbbiakban egy 
dokumentumként kell kezelni. 

(8) Az ellenırzési jelentés az (1)-(7) bekezdésben meghatározott eljárást követıen lezárásra 
kerül, a jelentést - a vizsgálatvezetı és a vizsgálatot végzı valamennyi ellenır aláírását követıen 
- a belsı ellenırzési vezetı megküldi 

a) az ellenırzött szerv vezetıjének (költségvetési szerv ellenırzése esetén), illetve 
b) az ellenırzött szervezeti egység vezetıjének és a szervezeti egységet mőködtetı 

költségvetési szerv vezetıjének (szervezeti egység ellenırzése esetén). 
(9) A fejezet felügyeletét ellátó szervek belsı ellenırzési egysége által a felügyelt szerveknél 

lefolytatott ellenırzések esetén az ellenırzési jelentést a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetıje 
küldi meg az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egység vezetıjének, és felkéri az intézkedési 
terv elkészítésére. 

Az intézkedési terv 

29. § (1) Az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egység vezetıje a szükséges intézkedések 
végrehajtásáért felelıs személyek és a vonatkozó határidık megjelölésével az ellenırzési jelentés 
kézhezvételétıl számított 15 munkanapon belül intézkedési tervet készít. Indokolt esetben a belsı 
ellenırzési vezetı ennél hosszabb, legfeljebb 30 napos határidıt is megállapíthat. 

(2) Az elkészített intézkedési tervet az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egység vezetıje 
haladéktalanul megküldi az ellenırzést végzı szerv, illetve szervezeti egység belsı ellenırzési 
vezetıjének, aki az intézkedési tervet annak kézhezvételétıl számított 8 munkanapon belül 
véleményezi. 

(3) Amennyiben az ellenırzést végzı szerv, illetve szervezeti egység részérıl az intézkedési 
tervet vitatják, írásban kell tájékoztatni az ellenırzött szervet, illetve szervezeti egységet, és 



szükség esetén megbeszélést kell tartani, amelyen részt vesz az ellenırzött szerv, illetve 
szervezeti egység vezetıje és a vizsgálatot végzı ellenırök. 

(4) Az ellenırzést végzı költségvetési szerv vezetıje által elfogadott intézkedési tervet az 
ellenırzött szerv, illetve szervezeti egység vezetıje megküldi az ellenırzést végzı szerv, illetve 
szervezeti egység belsı ellenırzési vezetıje részére. 

(5) Az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egység vezetıje felelıs az intézkedési terv 
végrehajtásáért, illetve annak nyomon követéséért. 

29/A. § (1) Az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egység vezetıje - a pénzügyminiszter által 
közzétett módszertani útmutató figyelembevételével - éves bontásban nyilvántartást vezet, 
amellyel a belsı és külsı ellenırzési jelentésekben tett megállapítások, javaslatok hasznosulását 
és végrehajtását nyomon követi. 

(2) A nyilvántartás tartalmazza az intézkedési terv alapján az ellenırzött szerv, illetve 
szervezeti egység által végrehajtott intézkedések rövid leírását, és a végre nem hajtott 
intézkedések okát. 

(3) A belsı és külsı ellenırzési jelentés megállapításai, javaslatai alapján végrehajtott 
intézkedésekrıl, a végre nem hajtott intézkedésekrıl és azok indokáról az ellenırzött szerv, 
illetve szervezeti egység vezetıje beszámolót készít. 

(4) Az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egység vezetıje a beszámolót a tárgyévet követı év 
január 31-ig megküldi a költségvetési szerv belsı ellenırzési vezetıje és a fejezet felügyeletét 
ellátó szerv vezetıje (önkormányzati költségvetési szerv esetén a jegyzı, többcélú kistérségi 
társulás költségvetési szerve esetén a munkaszervezet vezetıje) részére. 

(5) A fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetıje a fejezetére vonatkozó összefoglaló beszámolót, 
valamint a saját szervezetére vonatkozó beszámolót megküldi a fejezet felügyeletét ellátó szerv 
belsı ellenırzési vezetıjének és a pénzügyminiszternek minden év április 30-ig. A 
pénzügyminiszter az intézkedési tervekben foglaltak megvalósításáról éves jelentésében 
tájékoztatja a Kormányt. 

30. § (1) A fejezet felügyeletét ellátó szervek belsı ellenırzési egysége által végzett 
ellenırzések esetén az egység vezetıje az intézkedési tervet megküldi a fejezet felügyeletét ellátó 
szerv vezetıjének, aki azt jóváhagyja. 

(2) Amennyiben az ellenırzést végzı szerv, illetve szervezeti egység részérıl az intézkedési 
tervet vitatják, megbeszélést kell tartani, amelyen részt vesz a fejezet felügyeletét ellátó szerv 
vezetıje, az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egység vezetıje és a vizsgálatot végzı ellenırök. 

Éves ellenırzési jelentés és éves összefoglaló ellenırzési jelentés, valamint megbízhatósági 
ellenırzési jelentés 

31. § (1) A költségvetési szerv vezetıje felelıs az éves ellenırzési jelentés elkészítéséért. Az 
éves ellenırzési jelentést a költségvetési szerv vezetıje megküldi a fejezet felügyeletét ellátó 
szerv vezetıjének (önkormányzati költségvetési szerv esetén a jegyzınek, többcélú kistérségi 
társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szerv esetén a munkaszervezet vezetıjének) a 
tárgyévet követı év március 15-ig. 

(2) A fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetıje köteles a tárgyévre vonatkozó éves ellenırzési 
jelentést, valamint a felügyelete alá tartozó szervezetek éves ellenırzési jelentései alapján 
készített éves összefoglaló ellenırzési jelentést - melyben értékelést ad a fejezetnél mőködı belsı 
ellenırzési rendszerekrıl is - megküldeni a pénzügyminiszter részére a tárgyévet követı év május 
31-ig. 



(3) A pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített 
éves ellenırzési jelentés, illetve éves összefoglaló ellenırzési jelentés az alábbiakat tartalmazza: 

a) a belsı ellenırzés által végzett tevékenység bemutatása: 
aa) az ellenırzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelését, a tervtıl való eltérések 

indokát, a terven felüli ellenırzések indokoltságát, 
ab) az ellenırzések minıségét, személyi és tárgyi feltételeit, a tevékenységet elısegítı és 

akadályozó tényezıket (önértékelés alapján), 
ac) az ellenırzések fontosabb megállapításait, 
ad) az ellenırzések során büntetı-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 

megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések 
számát és rövid összefoglalását, 

ae) a folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzési rendszer szabályszerőségének, 
gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett 
fontosabb javaslatokat; 

b) a belsı ellenırzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítását: 
ba) az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolást, az ellenırzési megállapítások és 

ajánlások hasznosulásának tapasztalatait a 29/A. § (3) bekezdésében foglalt beszámoló alapján, 
bb) az ellenırzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokat. 
(4) A (3) bekezdés a) és ba) pontjaiban foglaltak elkészítéséért a belsı ellenırzési vezetı, a (3) 

bekezdés bb) pontjában foglaltak elkészítéséért pedig a költségvetési szerv vezetıje felelıs. 
(5) A megbízhatósági ellenırzésekrıl készült ellenırzési jelentéseket a fejezet felügyeletét 

ellátó szerv belsı ellenırzési egységének vezetıje a jelentések elkészülte után haladéktalanul, de 
legkésıbb a tárgyévet követı év május 31-éig megküldi a pénzügyminiszternek. 

(6) 

Az ellenırzések nyilvántartása 

32. § (1) A költségvetési szerv belsı ellenırzési vezetıje köteles nyilvántartást vezetni az 
elvégzett ellenırzésekrıl és gondoskodni az ellenırzési dokumentumok megırzésérıl. 

(2) A nyilvántartás tartalmazza: 
a) az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését, 
b) az elvégzett ellenırzések témájának megnevezését, 
c) az ellenırzések kezdetének és lezárásának idıpontját, 
d) az ellenırök nevét, 
e) a jelentısebb megállapításokat, javaslatokat, 
f) az intézkedési tervek végrehajtását. 

Az országos kisebbségi önkormányzatok költségvetési szerveire vonatkozó különleges szabályok 

32/A. § (1) Az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv belsı ellenırzési 
vezetıje a tárgyévet követı évre vonatkozó éves ellenırzési tervét megküldi az országos 
kisebbségi önkormányzati hivatal vezetıjének minden év november 15-ig. 

(2) Az országos kisebbségi önkormányzati hivatal belsı ellenırzési vezetıje kidolgozza, és az 
országos kisebbségi önkormányzati hivatal vezetıje az országos kisebbségi önkormányzat 
elnökének minden év december 15-ig megküldi a következı évre vonatkozó éves ellenırzési 
tervét, valamint a felügyelete alá tartozó országos kisebbségi önkormányzati költségvetési 
szervek éves ellenırzési tervei alapján összeállított összefoglaló éves ellenırzési tervet. 



(3) Az országos kisebbségi önkormányzati hivatal által az országos kisebbségi önkormányzati 
költségvetési szerveknél lefolytatott ellenırzések esetén az ellenırzési jelentést az országos 
kisebbségi önkormányzati hivatal vezetıje küldi meg az ellenırzött szerv, illetve szervezeti 
egység vezetıjének, és felkéri az intézkedési terv elkészítésére. 

(4) Az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv vezetıje a 29/A. § (3) 
bekezdésében meghatározott beszámolót a tárgyévet követı év január 31-ig megküldi az országos 
kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv belsı ellenırzési vezetıje és az országos 
kisebbségi önkormányzati hivatal vezetıje részére. 

(5) Az országos kisebbségi önkormányzati hivatal vezetıje a felügyelete alá tartozó országos 
kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek összefoglaló beszámolóit, valamint a saját 
szervezetére vonatkozó beszámolót megküldi az országos kisebbségi önkormányzati hivatal belsı 
ellenırzési vezetıjének és az országos kisebbségi önkormányzat elnökének minden év április 30-
ig. 

(6) Az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv vezetıje felelıs az éves 
ellenırzési jelentés elkészítéséért. Az éves ellenırzési jelentést az országos kisebbségi 
önkormányzati költségvetési szerv vezetıje megküldi az országos kisebbségi önkormányzati 
hivatal vezetıjének a tárgyévet követı év március 15-ig. 

(7) Az országos kisebbségi önkormányzati hivatal vezetıje köteles a tárgyévre vonatkozó éves 
ellenırzési jelentést, valamint a felügyelete alá tartozó országos kisebbségi önkormányzati 
költségvetési szervek éves ellenırzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenırzési 
jelentést - amelyben értékelést ad a felügyelete alatt mőködı belsı ellenırzési rendszerekrıl is - 
megküldeni az országos kisebbségi önkormányzat elnökének a tárgyévet követı év május 31-ig. 

IX. Fejezet 

A belsı ellenırzési rendszer koordinációja, harmonizációja 

33. § A pénzügyminiszter felelıs a belsı ellenırzési rendszer szabályozásáért, fejlesztéséért, 
koordinációjáért és harmonizációjáért a költségvetési kiadások és bevételek, illetve a hazai és 
nemzetközi támogatások vonatkozásában, amelynek keretében: 

a) javaslatokat tesz a belsı ellenırzéshez kapcsolódó jogszabályok megalkotására; 
b) javaslatokat és ajánlásokat dolgoz ki a belsı ellenırzési rendszer továbbfejlesztése és 

harmonizációja érdekében; 
c) megalkotja, közzéteszi és rendszeresen felülvizsgálja a belsı ellenırzések megszervezésére 

és lefolytatására vonatkozó irányelveket, módszertani útmutatókat, és közzéteszi a kézikönyv 
mintát; 

d) figyelemmel kíséri és vizsgálja a belsı ellenırzési jogszabályok, módszertani útmutatók, 
nemzetközi belsı ellenırzési standardok alkalmazását és végrehajtását, ennek keretében elemzi a 
belsı ellenırzési tevékenység minıségét és megfelelıségét; 

e) felelıs a belsı ellenırök képzési rendszerének fejlesztéséért; 
f) létrehozza és mőködteti az Államháztartási Belsı Pénzügyi Ellenırzési Tárcaközi 

Bizottságot (a továbbiakban: ÁBPE Bizottság); 
g) kapcsolatot tart az illetékes európai uniós intézményekkel, a tagállamokkal és szakmai 

szervezetekkel; 
h) felelıs a belsı ellenırzéssel kapcsolatos kommunikációért és az érintett hazai szervezetekkel 

való kapcsolattartásért. 
34. § (1) Az ÁBPE Bizottság konzultatív testület, amelynek feladata 



a) a belsı ellenırzési rendszert is magában foglaló államháztartási belsı pénzügyi ellenırzési 
rendszer mőködésének áttekintése; 

b) a pénzügyminiszter támogatása 
ba) a belsı ellenırzési rendszer koordinációja, harmonizációja és a továbbfejlesztésére 

vonatkozó javaslatok elıkészítése során, valamint 
bb) az európai uniós támogatásokhoz kapcsolódó ellenırzési feladatok koordinációja terén; 

továbbá 
c) a belsı ellenırök funkcionális függetlenségének értékelése és támogatása. 
(2) A belsı ellenırzési rendszer mőködésérıl készített jelentést - miután azt az ÁBPE Bizottság 

megtárgyalta - a pénzügyminiszter a tárgyévet követı év szeptember 30-ig benyújtja a 
Kormánynak. 

X. Fejezet 

Záró rendelkezések 

35. § (1) E rendelet alkalmazásában a javaslatokat, nyilatkozatokat, jelentéseket legkésıbb a 
kézbesítés második megkísérlésének napját követı ötödik munkanapon kézbesítettnek kell 
tekinteni. 

(2) A megbízhatósági ellenırzések évenkénti és teljes körő végrehajtását fokozatosan, 2010-re 
kell biztosítani. A megbízhatósági ellenırzések feltételeinek idıarányos teljesítését a 31. § 
szerinti jelentésekben értékelni kell. 

(3) A minisztériumoknál a költségvetési szerv vezetıjének e rendeletben meghatározott jogait 
és kötelezettségeit a miniszter vagy a miniszter döntése alapján államtitkár gyakorolja. 

36. § (1) A helyi önkormányzati, illetve települési, területi és országos kisebbségi 
önkormányzati költségvetési szervek, valamint a többcélú kistérségi társulás költségvetési szervei 
esetében az e rendelet 4. §-ának (3)-(4) bekezdésében, 7. §-ában, 10. §-ában, 22. §-ának (2) 
bekezdésében, a 29/A. §-ának (5) bekezdésében, valamint 31. §-ának (2) és (5) bekezdésében 
foglaltakat nem kell alkalmazni. 

(2) A helyi önkormányzat képviselı-testülete az önállóan és részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására vonatkozó megállapodásban 
meghatározhatja, hogy az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv ellátja a részben önállóan 
gazdálkodó költségvetési szerv(ek)nél a belsı ellenırzési feladatokat. A helyi önkormányzat(ok) 
képviselı-testülete(i) gondoskodhatnak költségvetési szervei(k) belsı ellenırzésének közös 
megszervezésérıl. 

(3) A Kormányzati Ellenırzési Hivatal által végzett ellenırzések lefolytatására az e 
kormányrendeletben foglaltakat kell alkalmazni, a Hivatal felügyeletérıl és feladatáról szóló 
külön kormányrendeletben foglalt eltérésekkel. 

37. § (1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi 
végrehajtásáról szóló törvény hatálybalépésével egyidejőleg lép hatályba, rendelkezéseit a 2004. 
január 1-jét követıen megkezdett ellenırzések során kell alkalmazni. 

(2) A 31. § (3) bekezdésében megjelölt módszertani útmutatót a pénzügyminiszter minden év 
december 31-ig közzéteszi. 

(3) A központi költségvetésben fejezetet alkotó, de a Kormány irányítási és felügyeleti 
jogkörébe nem tartozó szervek vezetıi minden év május 31-ig tájékoztatják a pénzügyminisztert 
a jelen rendelet 31. §-a (3) bekezdésének ab), ae) és bb) pontjaiban foglaltakról; e szervek 



vonatkozásában a jelen rendelet 22. §-ának (2) bekezdése, 29/A. §-ának (5) bekezdése, 31. §-
ának (5) bekezdése és 33. §-ának d) pontja nem alkalmazandó. 

(4) E rendelet tekintetében nem alkalmazható a köztisztviselık képesítési elıírásairól szóló 
9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 7. §-a. 

(5)-(6) 
 
 

360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 

a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés 
program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi 

lebonyolítási, számviteli és ellenırzési rendszerek kialakításáról 

A Kormány a strukturális alapok, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés és a Kohéziós Alap 
támogatásaiból származó közösségi hozzájárulások hatékony módon történı felhasználása 
érdekében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 124. § 
(2) bekezdésének t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az alábbi rendeletet alkotja: 

I. Fejezet 

A RENDELET HATÁLYA 

1. § E rendelet hatálya a strukturális alapok által támogatott operatív programok, valamint az 
EQUAL Közösségi Kezdeményezés programja (a továbbiakban: EQUAL program) és a 
Kohéziós Alap projektek támogatásai felhasználásának pénzügyi tervezésében, lebonyolításában, 
ellenırzésében részt vevı, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 1. § (2) bekezdésének a)-f) pontjaiban meghatározott 
államháztartási szervezetekre, természetes vagy jogi személyekre és jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaságokra terjed ki. 

Értelmezı rendelkezések 

2. § (1) E rendelet alkalmazásában 
1. Alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap, Európai Mezıgazdasági 

és Garanciaalap orientációs részlege, Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz és Kohéziós Alap. 
2. Átutalás igénylés: olyan tevékenység, melynek során a kifizetı hatóság az Európai 

Bizottságnak benyújtja az átutalás igénylés dokumentációt az európai uniós támogatás átutalása 
érdekében, mely költségnyilatkozatból, átutalási kérelembıl és költségigazoló nyilatkozatból áll. 

3. Együttmőködési megállapodás: az irányító hatóság és a kifizetı hatóság amennyiben úgy 
ítéli meg, a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
rendelkezései szerint, a programok szakmai és pénzügyi megvalósítására vonatkozó felelısségi és 
feladatköröket meghatározó Együttmőködési Megállapodást köt. 

4. Ellenırzés tőrési kötelezettség: betekintés és hozzáférés biztosítása a nyilvántartási, 
adatszolgáltatási és mőködési rendszerbe, lehetıvé téve azt, hogy az arra felhatalmazott, 
megbízólevéllel ellátott ellenırök a támogatásra vonatkozó valamennyi információt 
megszerezhessék, és azok valódiságáról meggyızıdhessenek. 



5. Ellenırzési nyomvonal: az Európai Unió által elıírt, a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív 
programjai, az EQUAL program és a Kohéziós Alap projektek támogatásai felhasználásának 
rendszervizsgálati eszköze, a támogatás lebonyolítási és ellenırzési folyamatainak leírása 
szövegesen vagy táblázatba foglalva, vagy folyamatábrával szemléltetve, amely tartalmazza 
különösen a felelısségi és információs szinteket és kapcsolatokat, továbbá irányítási és 
ellenırzési folyamatokat, lehetıvé téve azok nyomon követését és utólagos ellenırzését. 

6. FIDIC: Tanácsadó Mérnökök Szövetsége. 
7. Forrásgazda: a strukturális alapok, az EQUAL program, illetve a Kohéziós Alap 

elıirányzatai esetében a költségvetési tervezési, elıirányzat-módosítási, felhasználási, 
beszámolási, információszolgáltatási, ellenırzési kötelezettségek viselıje és jogok gyakorlója. 

8. Forráslehívás: strukturális alapok esetén az irányító hatóság, illetve Kohéziós Alap esetén a 
Kohéziós Alap közremőködı szervezet azon tevékenysége, melynek során biztosítja a támogatás 
összegének rendelkezésre állását a lebonyolítási (bank)számlákon annak érdekében, hogy a 
kedvezményezett támogatásra jogosult számlái vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen 
dokumentáló bizonylatai megtérítésre, a szállítói számlák ellenértéke kifizetésre, illetve az 
elıfinanszírozás keretében nyújtott elıleg átutalásra kerüljön. 

9. Hitelesítési jelentés: egyrészt az Operatív Program és Equal közremőködı szervezetnek az 
irányító hatóság felé a forráslehíváshoz kapcsolódóan fennálló jelentési kötelezettsége, másrészt 
az Operatív Program és Equal irányító hatóságnak vagy a közremőködı szervezetnek a kifizetı 
hatóság felé fennálló rendszeres jelentéstételi kötelezettsége annak alátámasztására, hogy a 
felhasznált támogatásokra irányuló ellenırzési kötelezettségek teljesültek, az irányító hatóság és a 
közremőködı szervezet irányítási és ellenırzési rendszerei hatékonyan, a jogszabályi 
elıírásokkal, valamint a közösségi politikákkal összhangban mőködnek, harmadrészt, Kohéziós 
Alap esetén a közremőködı szervezetnek a Kohéziós Alap irányító hatóság felé fennálló, továbbá 
a Kohéziós Alap irányító hatóságnak a kifizetı hatóság felé fennálló nyilatkozattételi 
kötelezettsége annak alátámasztásra, hogy a kapcsolódó költségkimutatásban szereplı költségek 
megfelelıek. 

10. Igazolás: olyan tevékenység, amely során a kifizetı hatóság az Európai Bizottság felé 
tanúsítja a költségnyilatkozatok pontosságát és megfelelıségét, valamint az irányító hatóság és 
közremőködı szervezetei irányítási és ellenırzési rendszereinek hatékony mőködését, továbbá 
utóbbiak jogszabályi elıírásokkal, valamint közösségi politikákkal való összhangját. 

11. Irányító hatóság: az operatív program irányító hatóság, az EQUAL program irányító 
hatóság, a Közösségi Támogatási Keret (a továbbiakban: KTK) irányító hatóság és a Kohéziós 
Alap irányító hatóság. 

12. Költségigazolás: olyan tevékenység, mely a kifizetı hatóság igazoló tevékenységét és az 
irányító hatóság hitelesítési tevékenységét foglalja magában. 

13. Közösségi hozzájárulás rendezése: olyan tevékenység a strukturális alapok esetén, melynek 
során a kifizetı hatóság a központi költségvetési forrásból a kedvezményezett, illetve a szállító 
részére ezt megelızıen már kifizetett támogatás közösségi hozzájárulási részét utólagosan 
rendezi a forrásgazda megfelelı elıirányzataival szemben. 

14. „Négy szem elve”: az adott feladatot ellátó személy munkáját egy másik személy 
teljeskörően felülvizsgálja. 

15. Szabálytalanság: a strukturális politikák finanszírozása keretében történt 
szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról, valamint egy információs 
rendszer e téren történı létrehozásáról szóló - a strukturális politikák finanszírozása keretében 
történt szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról, valamint egy információs 
rendszer e téren történı létrehozásáról szóló 1681/94/EK rendelet módosításáról szóló 



2035/2005/EK rendelettel módosított - 1681/94/EK bizottsági rendelet 1a. cikk 1. pontjában 
foglaltak, továbbá a nemzeti jogszabályok elıírásainak, illetve a támogatási szerzıdésben a felek 
által vállalt kötelezettségeknek a megsértése, amelyek eredményeképpen a Magyar Köztársaság 
pénzügyi érdekei sérülnek, illetve sérülhetnek. 

16. Támogatási szerzıdés: strukturális alapok esetében az irányító hatóságnak, illetve Kohéziós 
Alap esetében a közremőködı szervezetnek a kedvezményezettel kötött szerzıdése, amely a 
támogatás felhasználásának részletes feltételeit tartalmazza. 

17. Zárónyilatkozat: a Kormányzati Ellenırzési Hivatal (a továbbiakban: KEHI) által készített 
nyilatkozat, mely összegzi a korábbi években végzett ellenırzések során tett megállapításokat, 
elbírálja a záró kifizetés iránti kérelem megalapozottságát, valamint a kiadásokról szóló záró 
igazolás tárgyát képezı ügyletek jogszerőségét és szabályszerőségét, az Európai Bizottság és a 
pénzügyminiszter által kiadott módszertani útmutatások alapján. 

18. 438/2001/EK rendelet: a Bizottság 2001. március 2-i, 438/2001/EK rendelete a strukturális 
alapok keretében nyújtott támogatások irányítási és ellenırzési rendszerei tekintetében az 
1260/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról. 

19. 1386/2002/EK rendelet: a Bizottság 2002. július 29-i, 1386/2002/EK rendelete az 
1164/94/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályainak megállapításáról a 
Kohéziós Alapból nyújtott támogatások irányítási és ellenırzési rendszere, valamint a pénzügyi 
korrekciós eljárás tekintetében. 

20. Szabálytalanság gyanúja: bármilyen adat vagy információ, amely szabálytalanság 
elkövetésére utal. 

21. Likviditáskezelési rendszer: a forráslehívás fedezetének a mindenkori költségvetési törvény 
keretei közötti folyamatos biztosítása érdekében a forrásgazda és a kifizetı hatóság által 
mőködtetett rendszer. 

22. Likviditáskezelési útmutató: az adatszolgáltatási és bizonylati rendet tartalmazó, az irányító 
hatóságok, közremőködı szervezetek és a kifizetı hatóság részére a forrásgazda által, a kifizetı 
hatóság egyetértésével a pénzügyi folyamatok zavartalan lebonyolítása érdekében kiadott 
dokumentum. 

23. Központi harmonizációs egység: a Pénzügyminisztériumnak az államháztartási belsı 
pénzügyi ellenırzési rendszer központi harmonizációjáért, szabályozásának elıkészítéséért és 
koordinációjáért, valamint fejlesztéséért felelıs szervezeti egysége. 

(2) Az itt nem meghatározott fogalmak az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi 
támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján 
finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról és mőködésérıl szóló 102/2006. 
(IV. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Monitoring rendelet), illetve az Európai Unió 
strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért 
felelıs intézményekrıl szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint értelmezendık. 

II. Fejezet 

TERVEZÉS 

Strukturális alapok 

3. § (1) A strukturális alapok támogatásait az Áht. és a végrehajtásáról rendelkezı 
jogszabályok, a mindenkori költségvetési törvény, illetve az Ámr. 22. § (2) bekezdése szerinti 
tervezési tájékoztató elıírásai szerint kell megterveznie a forrásgazdának. 



(2) A strukturális alapok támogatásaival megvalósuló programokra tervezett európai uniós 
forrást és a kapcsolódó hazai társfinanszírozást ugyanazon az elıirányzaton kell megjeleníteni. 
Amennyiben a hazai társfinanszírozást bevételként és kiadásként tervezett pénzösszeg is fedezi 
(pl. átvett pénzeszköz), úgy az Európai Uniótól kapott forrásokat és az egyéb bevételként és 
kiadásként feltüntetett forrásokat külön soron kell megjeleníteni. 

(3) A forrásgazdának az elıirányzatokat az irányító hatósággal egyeztetve kell megterveznie, 
figyelembe véve 

a) a forrásgazda részére a költségvetési tervezés ütemezésével összhangban az irányító hatóság 
által összeállított, a programidıszak kötelezettségvállalási keret-elıirányzataira vonatkozó adatait 
és - az elmúlt év tényleges kifizetéseinek, a várható teljesítés, illetve az operatív program, 
valamint az EQUAL program lezárulásáig várható kifizetési ütemére vonatkozó - kifizetési 
elırejelzését; 

b) e rendelet 5. § d) pontja szerinti kifizetési elırejelzéseket; valamint 
c) az Európai Bizottság által elfogadott operatív programokat, EQUAL 

Programdokumentumot, illetve Programkiegészítı Dokumentumokat. 
(4) Az irányító hatóságnak a (3) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatást az adott operatív 

programban, valamint az EQUAL programban szakmailag érintett központi költségvetési 
szervek, közremőködı szervezetek bevonásával kell teljesítenie. 

(5) A strukturális alapok támogatásával megvalósuló program hazai társfinanszírozási 
kötelezettségeit kiemelten kell kezelni, mely nem jelenthet az érintett fejezet számára a 
költségvetési tervezés során meghatározott kereteken túli pótlólagos finanszírozási igényt. 

(6) Az elıre nem látható, a visszafizetéshez szükséges, illetve az Európai Bizottsággal való 
elszámolásokból adódó árfolyam-különbözet elszámolására szolgáló fedezet európai uniós 
céltartalékként való költségvetési tervezése szintén a forrásgazda feladata az irányító hatóságok 
által benyújtott összesítések alapján a mindenkori tervezési tájékoztató és a költségvetési törvény 
elıírásaival összhangban. 

(7) A végsı egyenleg átutalásából származó forrást a központi költségvetés fı bevételei 
fejezetben, bevételként kell megtervezni és elszámolni. 

Kohéziós Alap 

4. § (1) A Kohéziós Alap támogatásait az Áht. és a végrehajtásáról rendelkezı jogszabályok, a 
mindenkori költségvetési törvény, illetve a tervezési tájékoztató elıírásai szerint kell megtervezni 
a forrásgazdának. 

(2) A Kohéziós Alap támogatásaival megvalósuló projektekre tervezett európai uniós forrást és 
a kapcsolódó hazai társfinanszírozást ugyanazon az elıirányzaton kell megjeleníteni. 
Amennyiben a hazai társfinanszírozást bevételként és kiadásként tervezett pénzösszeg is fedezi 
(pl. átvett pénzeszköz), úgy az Európai Uniótól kapott forrásokat és az egyéb bevételként és 
kiadásként feltüntetett forrásokat külön soron kell megjeleníteni. 

(3) A forrásgazdának az elıirányzatokat a Kohéziós Alap közremőködı szervezetekkel 
egyeztetve kell megterveznie, figyelembe véve 

a) a forrásgazda részére a költségvetési tervezés ütemezésével összhangban a közremőködı 
szervezet által összeállított, az elmúlt év tényleges kifizetéseinek, a várható teljesítés, illetve a 
projekt lezárulásáig várható kifizetési ütemére vonatkozó kifizetési elırejelzését; 

b) e rendelet 12. § (2) bekezdésének l) pontja szerinti kifizetési elırejelzéseket; valamint 
c) az Európai Bizottságnak a projekt elfogadásáról hozott határozatát. 



(4) A Kohéziós Alap projektjeinek hazai társfinanszírozási kötelezettségeit kiemelten kell 
kezelni, mely nem jelenthet az érintett fejezet számára a költségvetési tervezés során 
meghatározott kereteken túli pótlólagos finanszírozási igényt. 

(5) Az elıre nem látható, a visszafizetéshez szükséges, illetve az Európai Bizottsággal való 
elszámolásokból adódó árfolyam-különbözet elszámolására szolgáló fedezet európai uniós 
céltartalékként való költségvetési tervezése szintén a forrásgazda feladata a Kohéziós Alap 
közremőködı szervezetek által benyújtott összesítések alapján a mindenkori tervezési tájékoztató 
és a költségvetési törvény elıírásaival összhangban. 

(6) A végsı egyenleg átutalásából származó forrást a központi költségvetés fı bevételei 
fejezetben, bevételként kell megtervezni és elszámolni. 

III. Fejezet 

A PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁSBAN RÉSZTVEVİ SZERVEZETEK ÁLTALÁNOS 
FELADATAI 

Strukturális alapok 

A kifizetı hatóság feladatai 

5. § A kifizetı hatóság az alábbi feladatokat látja el: 
a) az európai uniós alapokból származó támogatások fogadására, illetve visszafizetésére - 

operatív programonként, alaponkénti bontásban, valamint az EQUAL programra vonatkozóan - 
forint (bank)számlát nyit a Magyar Államkincstárban; 

b) intézkedik az alapok hozzájárulásának átutalásáról a vonatkozó fejezeti kezeléső elıirányzat-
felhasználási keretszámlára, amellyel szemben semmilyen levonás, visszatartás vagy egyéb 
költség nem érvényesíthetı; 

c) igazolja az Európai Bizottság felé a kedvezményezettnél felmerült tényleges költségeken 
alapuló, alaponként kiállított költségnyilatkozatot, valamint az irányító hatóság és a közremőködı 
szervezetek irányítási és ellenırzési rendszereinek jogszabályi elıírásokkal való összhangját; és 
benyújtja az átutalás igénylés dokumentációt az Európai Bizottság felé; 

d) összeállítja az operatív program, valamint az EQUAL program irányító hatóság által 
benyújtott kifizetési ütemezések alapján a tárgyévre és a következı évre vonatkozó kifizetési 
elırejelzéseket operatív programonként, strukturális alaponként, valamint az EQUAL programra 
vonatkozóan évente, és legkésıbb a tárgyév április 30-ig benyújtja az Európai Bizottság felé; 

e) gondoskodik az irányító hatóság felelısségi körébe tartozó operatív programra, valamint 
EQUAL programra vonatkozóan visszafizetett, a strukturális alapokból származó összegek 
Európai Bizottság részére történı elszámolásáról, és az adminisztratív hibák, valamint a program 
megvalósítása során bekövetkezett szabálytalanságok következtében szükségessé váló pénzügyi 
korrekciók Európai Bizottság felé történı végrehajtásáról és elszámolásáról; 

f) gondoskodik az e rendeletben leírt feladatok ellátásához az EMIR napi használatáról a 
Monitoring rendeletbe foglalt rendelkezéseknek megfelelıen; 

g) vezeti a kifizetı hatóság strukturális alapokra vonatkozó számviteli nyilvántartásait e 
rendelet 36-39. §-ai szerint; 

h) gondoskodik a tárgyévre vonatkozóan a közösségi hozzájárulásra esı árfolyam-
különbözetbıl adódó nyereség, illetve veszteség elszámolásáról a forrásgazda vonatkozó 
elıirányzataival szemben, annak érdekében, hogy az még tárgyévben rendezésre kerülhessen; 



i) a kiadások megfelelı igazolása érdekében a pénzügyi lebonyolítás tekintetében a teljes 
rendszert ellenırzi; 

j) együttmőködik a forrásgazdával a likviditáskezelési rendszer mőködtetésében. 

Az operatív program, valamint az EQUAL program irányító hatóság feladatai 

6. § Az irányító hatóság elszámolási kötelezettséggel tartozik a kifizetı hatóság felé, a hozzá 
tartozó operatív program, valamint az EQUAL program közösségi és hazai forrásainak 
felhasználására vonatkozóan. A kifizetı hatóság csak az EMIR rendszerben rögzített és 
jóváhagyott adatokat veszi figyelembe a közösségi hozzájárulás rendezések, valamint az Európai 
Bizottsággal történı elszámolások alkalmával. Az elszámolás részletes eljárásrendjét az irányító 
hatóság és a kifizetı hatóság által a Ptk. rendelkezései szerint kötött együttmőködési 
megállapodás tartalmazza. 

7. § (1) Az irányító hatóság egy olyan lebonyolítási rendszert mőködtet, melyben egyértelmően 
szabályozottak és az eljárásrendekben rögzítettek az alábbi feladatok: 

a) adott operatív programra, valamint az EQUAL programra vonatkozó kötelezettségvállalási 
elıirányzat terhére támogatási szerzıdések megkötése a kedvezményezettel; 

b) a forrásgazda által - adott operatív programra, valamint az EQUAL programra vonatkozóan - 
megnyitott fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámla feletti rendelkezés; 

c) a felelısségi körébe tartozó adott operatív programra, valamint az EQUAL programra 
vonatkozóan intézkedésenkénti forint lebonyolítási (bank)számlák megnyitása; 

d) a felelısségi körébe tartozó, e rendelet 2. § (1) bekezdés 8. pontban meghatározott 
forráslehívás biztosítása a fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámláról a vonatkozó 
intézkedés lebonyolítási (bank)számlájára, a kedvezményezett támogatásra jogosult költségei 
megtérítése, illetve kifizetés lebonyolítása, illetve elıleg biztosítása céljából; 

e) pénzügyi irányítási és ellenırzési rendszer mőködtetése, különös tekintettel az elszámolható 
költségek folyamatos ellenırzésére, a számlák vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen 
dokumentáló bizonylatok ellenırzésére, a teljesítésigazolásra, valamint a kifizetés engedélyezése 
elıtti ellenırzésekre; 

f) 
g) a kifizetı hatóság által közzétett útmutatóban meghatározott formai és tartalmi 

követelményeknek megfelelı hitelesítési jelentés kiállítása, valamint benyújtása a kifizetı 
hatóság részére, amennyiben a hitelesítési jelentést a közremőködı szervezet állítja ki, a 
hitelesítési jelentés ellenjegyzése, valamint benyújtása a kifizetı hatóság részére; 

h) a közösségi hozzájárulások jogosulatlan vagy szabálytalan felhasználásból eredı összegének 
átutalása a kifizetı hatóság által meghatározott fizetési határidıre a vonatkozó fejezeti kezeléső 
elıirányzat-felhasználási keretszámláról a kifizetı hatóság vonatkozó forint (bank)számlájára, 
valamint a program irányítása során bekövetkezett szabálytalanságok következtében szükségessé 
váló pénzügyi korrekciók végrehajtása; 

i) a központi költségvetés által biztosított támogatásoknak jogosulatlan vagy szabálytalan 
utalásból, illetve felhasználásból eredı összegének átutalása a vonatkozó fejezeti kezeléső 
elıirányzat-felhasználási keretszámlára, valamint a program vagy projekt irányítása során 
bekövetkezett szabálytalanságok következtében szükségessé váló pénzügyi korrekciók 
végrehajtása; 

j) a tárgyévre és a következı évre vonatkozó kifizetési elırejelzések összeállítása évente, 
alaponkénti bontásban, majd az összeállított kifizetési elırejelzések legkésıbb március 31-ig a 
kifizetı hatósághoz történı benyújtása; 



k) a tárgyévre és az azt követı évre vonatkozó aktualizált kötelezettségvállalási és kifizetési 
elırejelzés összeállítása és benyújtása a forrásgazda részére évente egy alkalommal, a 
költségvetési tervezés ütemezésével összhangban; 

l) gondoskodik az e rendeletben leírt feladatok ellátásához az EMIR napi használatáról a 
Monitoring rendeletbe foglalt rendelkezéseknek megfelelıen; 

m) az adatok folyamatos rögzítése és jóváhagyása a mindennapi tevékenység során az EMIR 
rendszerben operatív program, operatív programon belül finanszírozó alap(ok), intézkedések és 
projektek (szerzıdések), illetve az EQUAL program esetében intézkedések és projektek 
(szerzıdések) szintjén, valamint ebbıl a rendszerbıl nyert jelentések, illetve adatszolgáltatás az 
irányító hatóság és a kifizetı hatóság közötti együttmőködési megállapodásban rögzített 
határidıre történı eljuttatása a kifizetı hatóság részére; 

n) együttmőködés a forrásgazdával a likviditáskezelési rendszer mőködtetésében; 
o) a 2. § (1) bekezdés 22. pont szerinti útmutatóban meghatározott rendben gondoskodás a 

forráslehívás kapcsolódó dokumentumainak a forrásgazdához történı továbbításáról. 
(2) Az irányító hatóság nem ruházhatja át, ezért saját hatáskörében köteles ellátni az alábbi 

feladatokat: 
a) 
b) a felelısségi körébe tartozó e rendelet 2. § (1) bekezdés 8. pontban meghatározott 

forráslehívás biztosítása, illetve az operatív programra, a KTK technikai segítségnyújtásra és az 
EQUAL programra vonatkozó központi költségvetési fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási 
keretszámla feletti rendelkezés; 

c) az operatív program, valamint Közösségi Kezdeményezés szintő monitoring tevékenység 
ellátása; 

d) a szabálytalansági jelentés kifizetı hatóság részére történı megküldése a 48. §-ban foglaltak 
szerint. 

8. § (1) Az irányító hatóság pénzügyi és számviteli feladatait közremőködı szervezetre 
ruházhatja át a végsı felelısség megtartása mellett. 

(2) Az átruházott feladatokat ellátó közremőködı szervezet - az átruházás szabályai szerint - 
részt vehet az operatív programok, valamint az EQUAL program terhére meghirdetett pályázatok 
keretében megítélt támogatások pénzügyi lebonyolításában, továbbá e tevékenysége keretében 
elláthatja az alábbi pénzügyi és számviteli feladatokat: 

a) a benyújtott elszámolások, számlák vagy egyéb gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló 
bizonylatok vizsgálata annak alátámasztására, hogy azok megfelelnek a szerzıdéses 
feltételeknek, a költségek elszámolhatóak, megfelelnek a hazai és közösségi elıírásoknak; 

b) a kedvezményezettek támogatásra jogosult költségeinek összesítése, valamint a támogatás 
teljes összegének kifizetéséhez szükséges dokumentumok elıkészítése; 

c) rendelkezés adott intézkedésre nyitott forint lebonyolítási (bank)számla felett; 
d) a támogatás - a kedvezményezettet illetı - igazolt összegének átutalására vonatkozó 

megbízásnak a Magyar Államkincstár részére történı továbbítása a forint lebonyolítási 
(bank)számlán történt jóváírásról szóló bankszámlakivonat kézhezvételét követı 5 munkanapon 
belül, amellyel szemben semmilyen levonás, visszatartás vagy egyéb költség nem érvényesíthetı; 

e) az irányító hatósággal, illetve az irányító hatóság által kijelölt szervezettel a helyszíni 
ellenırzések végzése a projekt pályáztatásának és pénzügyi lebonyolításának megvalósítására 
vonatkozóan; 

f) az irányító hatóság felelısségi körébe tartozó operatív program, valamint EQUAL program 
számviteli nyilvántartásainak vezetése e rendelet 36-39. §-ai szerint; 



g) a saját szervezetére vonatkozó, irányító hatóság által jóváhagyott finanszírozási és 
ellenırzési szabályzatok elkészítése; 

h) az irányító hatóság által meghatározott, továbbá a pályázatok lebonyolítása során felmerült 
rendszeres és eseti jellegő adatszolgáltatási igény teljesítése; 

i) az adatkezeléssel kapcsolatosan a jogszabályokkal és a tényleges mőködéssel összhangban 
lévı, a pályázati adat- és dokumentumkezelés, feldolgozás, továbbítás és nyilvántartás folyamatát 
szabályozó eljárás rendjének írásban történı kidolgozása, különös tekintettel a pályázatokkal 
kapcsolatos adatok, információk és dokumentumok kezelésére vonatkozó, aktualizált 
informatikai biztonsági szabályzatra; 

j) rendelkezés arról, hogy a folyamatba épített helyszíni ellenırzést ellátó személy, illetve a 
Ptk. 685. §-ának b) pontja szerinti közeli hozzátartozója nem vesz részt ugyanazon projektre 
vonatkozó pályázat elbírálásában, illetve pénzügyi lebonyolításban; 

k) a kedvezményezett által elkövetett szerzıdésszegésbıl és visszafizetési kötelezettséggel 
nyújtott támogatásokból eredı követelések kezelése; 

l) a kifizetı hatóság felé küldendı hitelesítési jelentés összeállítása. 

Kohéziós Alap 

A kifizetı hatóság feladatai 

9. § A kifizetı hatóság az alábbi feladatokat látja el: 
a) adott projektre vonatkozóan megnyitja az euró (bank)számlát a Kohéziós Alapból származó 

közösségi hozzájárulások fogadása, illetve visszafizetése céljából a Magyar Államkincstárban; 
b) a projekt összegének 20%-át meghaladó - közbeszerzési eljárás alapján megkötött - 

(kivitelezıi) szerzıdés alapján összeállítja az elıleg lehívásához szükséges dokumentációt, és 
továbbítja az Európai Bizottság felé projektenként; 

c) intézkedik a Kohéziós Alap projektek szállítói számláinak közösségi hozzájárulási részének 
átutalásáról a Kohéziós Alap közremőködı szervezet által a kifizetı hatósághoz benyújtott 
közösségi forráslehívás alapján a projekt vonatkozó lebonyolítási (bank)számlájára; 

d) igazolja az Európai Bizottság felé a költségnyilatkozatok pontosságát és megfelelıségét, 
valamint az irányító hatóság, illetve Kohéziós Alap közremőködı szervezetek irányítási és 
ellenırzési rendszereinek jogszabályi elıírásokkal való összhangját; 

e) igazolja a Kohéziós Alap közremőködı szervezet által elkészített költségnyilatkozaton, 
illetve a kedvezményezettnél felmerült tényleges költségeken alapuló, irányító hatóság által 
hitelesített idıközi átutalási igénylés dokumentációját, és benyújtja az Európai Bizottság felé; 

f) gondoskodik a Kohéziós Alap közremőködı szervezet felelısségi körébe tartozó Kohéziós 
Alapból támogatott projektre vonatkozóan visszafizetett, a Kohéziós Alapból származó összegek 
Európai Bizottság részére történı megtérítésérıl, és az adminisztratív hibák, valamint a program 
irányítása során bekövetkezett szabálytalanságok következtében szükségessé váló pénzügyi 
korrekciók Európai Bizottság felé történı végrehajtásáról és elszámolásáról; 

g) évente egyszer projektenként összeállítja az irányító hatóság által benyújtott kifizetési 
ütemezések alapján a tárgyévre és a következı évre vonatkozó kifizetési elırejelzéseket és 
legkésıbb a tárgyév április 30-ig benyújtja az Európai Bizottság felé; 

h) gondoskodik az e rendeletben leírt feladatok ellátásához az EMIR napi használatáról a 
Monitoring rendeletbe foglalt rendelkezéseknek megfelelıen, valamint a felelısségi körébe 
tartozó pénzügyi folyamatokkal kapcsolatban az irányító hatóság, illetve a Kohéziós Alap 
közremőködı szervezet rendszeres tájékoztatásáról; 



i) vezeti a Kohéziós Alap számviteli nyilvántartásait e rendelet 36-39. §-ai szerint, elvégzi a 
kifizetı hatóság és a Kohéziós Alap közremőködı szervezetek közötti számviteli egyeztetéseket; 

j) elkészíti az évközi és éves adatszolgáltatásokat; 
k) a kiadások megfelelı igazolása érdekében a pénzügyi lebonyolítás tekintetében a teljes 

rendszert ellenırzi; 
l) együttmőködik a forrásgazdával a likviditáskezelési rendszer mőködtetésében. 

A Kohéziós Alap irányító hatóság feladatai 

10. § (1) Az irányító hatóság elszámolási kötelezettséggel tartozik a kifizetı hatóság felé a 
Kohéziós Alapból finanszírozott projektek közösségi és hazai forrásainak felhasználására 
vonatkozóan. A kifizetı hatóság csak az EMIR rendszerben rögzített és jóváhagyott adatokat 
veszi figyelembe a forráslehívások, valamint az Európai Bizottsággal történı elszámolások 
alkalmával. 

(2) Az irányító hatóság pénzügyi lebonyolítás szempontjából 
a) a felelısségi körébe tartozó kifizetéseinek az Európai Bizottság felé történı elszámoláshoz a 

költségnyilatkozatokat jóváhagyja, és továbbítja a kifizetı hatóság felé; 
b) a kifizetı hatóság részére benyújtandó, Európai Bizottság felé irányuló átutalási igényléshez 

kiállítja hitelesítési jelentését; 
c) valamennyi, az Európai Bizottsághoz a kifizetı hatóságon keresztül benyújtandó 

dokumentumot az irányító hatóság vezetıjének alá kell írnia, mellyel igazolja, hogy az abban 
foglalt információk az azokat alátámasztó eredeti dokumentumokkal bizonyíthatóan 
megegyezık; 

d) a negyedéves szabálytalansági jelentést megküldi a kifizetı hatóság részére a 48. § elıírásai 
szerint; 

e) a tárgyévre és a következı évre vonatkozó kifizetési elırejelzéseket évente összeállítja 
ágazatonkénti és projektenkénti bontásban, majd az összeállított kifizetési elırejelzéseket 
legkésıbb március 31-ig benyújtja a kifizetı hatósághoz; 

f) a projekt összegének 20%-át meghaladó - közbeszerzési eljárás alapján megkötött - 
(kivitelezıi) szerzıdést továbbítja a kifizetı hatóság felé az elıleg lehívása érdekében. 

11. § Az irányító hatóság saját hatáskörében köteles ellátni az alábbi feladatokat: 
a) valamennyi, a kifizetı hatóság felé benyújtandó hitelesítési jelentés elkészítése; 
b) a Kohéziós Alapból támogatott projektek teljes szakmai és pénzügyi lebonyolításához 

kapcsolódó monitoring tevékenység ellátása. 

A Kohéziós Alap közremőködı szervezet feladatai 

12. § (1) A Kohéziós Alap közremőködı szervezet részt vesz a Kohéziós Alap projektek 
keretében meghirdetett közbeszerzési eljárások lebonyolításában, a szerzıdéskötésben és 
pénzügyi lebonyolításban, elvégzi a benyújtott számlák, elszámolások vizsgálatát, a folyamatba 
épített helyszíni ellenırzéseket. 

(2) A Kohéziós Alap közremőködı szervezet egy olyan lebonyolítási rendszert mőködtet a 
Kohéziós Alap irányító hatóság iránymutatásai alapján, melyben egyértelmően szabályozottak és 
mőködési kézikönyvben rögzítettek az (1) bekezdésben említett, alábbiakban részletezett 
feladatok: 



a) pénzügyi kötelezettségvállalás adott Kohéziós Alap projekteket magába foglaló elıirányzat 
terhére, támogatási szerzıdések megkötése a kedvezményezettel kizárólag euróban vagy 
forintban; 

b) a forrásgazda által megnyitott vonatkozó fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási 
keretszámla feletti rendelkezés; 

c) a felelısségi körébe tartozó adott Kohéziós Alap projektekre vonatkozó lebonyolítási 
(bank)számlák megnyitása; 

d) benyújtott elszámolások, számlák vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló 
bizonylatok vizsgálata, hogy azok megfelelnek a szerzıdéses feltételeknek, a költségek 
elszámolhatóak, megfelelnek a hazai és közösségi elıírásoknak; 

e) gondoskodás a saját erı adott projektre vonatkozó lebonyolítási (bank)számlára történı 
beutalásáról; 

f) a projekt összegének 20%-át meghaladó - közbeszerzési eljárás alapján megkötött - 
(kivitelezıi) szerzıdés továbbítása az irányító hatóság felé; 

g) átutalás egy adott projektre vonatkozó költségigény felmerülésekor a felelısségi körébe 
tartozó fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámlájáról adott lebonyolítási 
(bank)számlára; 

h) felelısségi körébe tartozó e rendelet 2. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott 
forráslehívások összeállítása, jóváhagyása és továbbítása a kifizetı hatóság számára; 

i) a támogatás igazolt összegének átutalására vonatkozó megbízásnak a Magyar Államkincstár 
részére történı továbbítása a projekt vonatkozó lebonyolítási (bank)számlán történt jóváírásról 
szóló bankszámlakivonat kézhezvételét követı 5 munkanapon belül, amellyel szemben 
semmilyen levonás, visszatartás vagy egyéb költség nem érvényesíthetı; 

j) pénzügyi irányítási és ellenırzési rendszer mőködtetése, különös tekintettel az elszámolható 
költségek folyamatos ellenırzésére, a számlák vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen 
dokumentáló bizonylatok ellenırzésére, a teljesítésigazolás, valamint a kifizetés engedélyezése 
elıtti ellenırzésekre; 

k) a felelısségi körébe tartozó, adott projektre vonatkozó kifizetéseknek az Európai Bizottság 
felé történı elszámoláshoz a költségnyilatkozatok projektenkénti összeállítása, hitelesítése és 
továbbítása az irányító hatóság felé; 

l) a tárgyévre és a következı évre vonatkozó kifizetési elırejelzések összeállítása évente, 
projektenkénti bontásban, majd az összeállított kifizetési elırejelzések legkésıbb március 15-ig 
az irányító hatósághoz történı benyújtása; 

m) a tárgyévre és a következı évre vonatkozó aktualizált kötelezettségvállalási és kifizetési 
elırejelzés összeállítása benyújtása a forrásgazda részére évente egy alkalommal, a költségvetési 
tervezés ütemezésével összhangban; 

n) a negyedéves szabálytalansági jelentés megküldése az irányító hatóság részére a 48. § 
elıírásai szerint; 

o) a közösségi hozzájárulásoknak jogosulatlan vagy szabálytalan felhasználásból eredı 
összegének átutalása a kifizetı hatóság által meghatározott fizetési határidıre a kifizetı hatóság 
vonatkozó euró (bank)számlájára, valamint a program irányítása során bekövetkezett 
szabálytalanságok következtében szükségessé váló pénzügyi korrekciók végrehajtása; 

p) a központi költségvetés által biztosított támogatásoknak jogosulatlan vagy szabálytalan 
utalásból, illetve felhasználásból eredı összegének átutalása a vonatkozó fejezeti kezeléső 
elıirányzat-felhasználási keretszámlára, valamint a projekt irányítása során bekövetkezett 
szabálytalanságok következtében szükségessé váló pénzügyi korrekciók végrehajtása; 

q) számviteli nyilvántartás vezetése e rendelet 36-39. §-ai szerint; 



r) finanszírozási és ellenırzési szabályzatok készítése, illetve azok, valamint módosításaik 
megküldése az irányító hatóság részére; 

s) gondoskodás az e rendeletben leírt feladatok ellátásához az EMIR napi használatáról a 
Monitoring rendeletbe foglalt rendelkezéseknek megfelelıen; 

t) az adatok folyamatos rögzítése és jóváhagyása a mindennapi tevékenység során az EMIR 
rendszerben projektenként és szerzıdésenként, valamint ebbıl a rendszerbıl nyert jelentések, 
illetve adatszolgáltatás eljuttatása a kifizetı hatóság és az irányító hatóság részére; 

u) rendelkezés arról, hogy a folyamatba épített helyszíni ellenırzést ellátó személy, illetve a 
Ptk. 685. §-ának b) pontja szerinti közeli hozzátartozója nem hagyhat jóvá kifizetést; 

v) együttmőködés a forrásgazdával a likviditáskezelési rendszer mőködtetésében; 
z) a 2. § (1) bekezdés 22. pont szerinti útmutatóban meghatározott rendben gondoskodás a 

forráslehívás kapcsolódó dokumentumainak forrásgazdához történı továbbításáról. 
(3) A Kohéziós Alap közremőködı szervezet köteles a (2) bekezdésben meghatározott 

eljárásrendbıl fakadó kötelezettségeit a kedvezményezettel kötendı támogatási szerzıdésben 
érvényesíteni. 

IV. Fejezet 

A PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS RENDJE 

Strukturális alapok 

A pénzügyi lebonyolítás általános szabályai 

13. § (1) Az Európai Bizottság általi kötelezettségvállalások jogi alapját adott programozási 
idıszakra vonatkozó - és az Európai Bizottság részérıl jóváhagyott - pénzügyi terv képezi. Ez a 
pénzügyi terv, egy adott programozási idıszakra vonatkozóan, prioritásonként, EQUAL program 
esetén intézkedésenként tartalmazza az alapok támogatásainak keretszámait. 

(2) Az operatív programok, valamint az EQUAL program elfogadásával az Európai Bizottság 
operatív programok, valamint EQUAL program és a strukturális alapok szintjén határozza meg 
kötelezettségvállalásának mértékét. Adott évben tett kötelezettségvállalás az Európai Bizottság 
részérıl az adott pénzügyi évre vonatkozóan a kiadások felsı határát jelenti. Az operatív 
program, valamint EQUAL program szintő indikatív pénzügyi terv meghatározza az egyes 
operatív programokra, valamint az EQUAL programra adott évre vonatkozóan az egyes 
alapokból igénybe vehetı támogatási összegeket. 

(3) A Programkiegészítı dokumentum pénzügyi terve meghatározza az egyes intézkedésekre 
vonatkozóan az egyes alapok hozzájárulására elıirányzott pénzügyi allokációt, az igénybe vehetı 
teljes finanszírozás összegét, valamint egy alap százalékos hozzájárulását egy intézkedéshez az 
alapok teljes összegeihez képest. 

Bankszámlák 

14. § (1) Az Európai Bizottságtól érkezı elıleg átutalás, idıközi átutalások és végsı átutalás a 
kifizetı hatóság adott programozási idıszakra nyitott (bank)számláira érkeznek meg. A kifizetı 
hatóság forint (bank)számlákat nyit a Magyar Államkincstárban operatív programonként 
finanszírozó alapok szerinti bontásban, valamint az EQUAL programra, és rendelkezik ezen 
forint (bank)számlák felett. A forint (bank)számlákat a kettıs aláírási rendszer alkalmazásával 
kell mőködtetni. 



(2) A kifizetı hatóság kezelésében lévı (bank)számlák minden köztehertıl és költségtıl mentes 
forintban vezetett (bank)számlák, ezért a (bank)számla vezetésébıl adódó bárminemő költség 
elszámolása közvetlenül a központi költségvetés, Pénzügyminisztérium fejezet, Egyéb 
költségvetési kiadások cím, Vegyes kiadások alcím terhére történik. 

(3) A bankszámlákról indított átutalásokhoz az átutalási megbízást minden esetben az EMIR-
ben kell kiállítani. 

15. § (1) Az operatív program, valamint EQUAL program központi költségvetési forrását a 
forrásgazda biztosítja. A forrásgazda operatív programonként, az EQUAL programra, valamint a 
hatáskörébe tartozó KTK technikai segítségnyújtási intézkedésre fejezeti kezeléső elıirányzat-
felhasználási keretszámlát nyit a Magyar Államkincstárban. 

(2) Az operatív programonként, a KTK technikai segítségnyújtási intézkedésre, valamint az 
EQUAL programra nyitott fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámlák felett a 
forrásgazda az irányító hatóságok részére rendelkezési jogosultságot biztosít. 

(3) A (bank)számlák feletti rendelkezési jogosultságot két bejelentett személy együttes 
aláírásával lehet gyakorolni. 

(4) A (bank)számlák vezetésével kapcsolatos bárminemő költség elszámolása közvetlenül a 
központi költségvetés terhére történik a Pénzügyminisztérium fejezet, Egyéb költségvetési 
kiadások cím, Vegyes kiadások alcím terhére. 

(5) A fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámlákról indított átutalásokhoz az 
átutalási megbízást minden esetben az EMIR-ben kell kiállítani. 

(6) Az EMIR rendszerben kiállított átutalási megbízásokat elektronikus formában kell pénzügyi 
teljesítésre átadni a Magyar Államkincstárnak. 

16. § (1) Az irányító hatóság gondoskodik forint lebonyolítási (bank)számlák 
intézkedésenkénti megnyitásáról a Magyar Államkincstárban. 

(2) Kizárólag az intézkedésenkénti lebonyolítási forint (bank)számla használható a 
kedvezményezett támogatásra jogosult költségeinek megtérítésére, a szállítók részére történı 
kifizetés lebonyolítására, a kedvezményezett részére folyósítandó elıleg kifizetésére, illetve a 
kedvezményezett (vagy a helyette, illetve érdekében eljáró személy vagy szervezet) által 
bármilyen jogcímen történı visszafizetésére. 

(3) A (bank)számlák feletti rendelkezési jogosultságot két bejelentett személy együttes 
aláírásával lehet gyakorolni. 

(4) A (bank)számlák vezetésével kapcsolatos bárminemő költség elszámolása közvetlenül a 
központi költségvetés terhére történik a Pénzügyminisztérium fejezet, Egyéb költségvetési 
kiadások cím, Vegyes kiadások alcím terhére. 

(5) A (bank)számláknak év végével nem maradhat egyenlege, ezért a (bank)számla fölött 
rendelkezıknek legkésıbb a december havi utolsó elıtti banki munkanapon gondoskodniuk kell 
az egyenleg forrásszámlára történı visszavezetésérıl. 

(6) Az intézkedésenkénti lebonyolítási forint (bank)számlákról indított átutalásokhoz az 
átutalási megbízást minden esetben az EMIR-ben kell kiállítani. 

(7) Az EMIR rendszerben kiállított átutalási megbízásokat elektronikus formában kell pénzügyi 
teljesítésre átadni a Magyar Államkincstárnak. 

17. § A Magyar Államkincstár által kiállított bankszámlakivonatok adatait a (bank)számla 
felett rendelkezıknek az EMIR rendszerben a kézhezvételt követı 2 munkanapon belül rögzíteni 
és a rögzítést követı 2 munkanapon belül jóváhagyni kell. 

Elszámolás az Európai Bizottsággal, átutalás igénylés 



18. § (1) A kifizetı hatóság euróban számol el az Európai Bizottsággal. 
(2) A forintban és egyéb pénznemben felmerült költségek forintban nyilvántartott és teljesült 

kifizetéseit az Európai Bizottsággal történı elszámolások alkalmával az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzétett azon árfolyamon kell átszámítani euróra, amely a kifizetı hatóság által - a 
közösségi jogszabályoknak megfelelıen - megjelölt napot megelızı hónap utolsó elıtti európai 
bizottsági munkanapján volt érvényes. 

19. § Az Európai Bizottság kötelezettségvállalásának meghatározott százalékát elıleg 
formájában - két részletben - utalja át a strukturális alapok esetén finanszírozó strukturális alap 
szerint, operatív programonkénti, valamint EQUAL program bontásban. Adott programozási 
idıszak alatt a kifizetı hatóság ezen összeget használja fel a támogatással kapcsolatos 
kiadásokhoz történı közösségi hozzájárulás kifizetésére. Amennyiben a bizottsági támogatásról 
szóló határozat napjától számított 18 hónapon belül nem érkezik az Európai Bizottsághoz 
elfogadható idıközi átutalási igénylés, az Európai Bizottság rendelkezhet az elıleg részben vagy 
teljes egészében történı visszafizetésérıl. 

20. § Az Európai Bizottság részére benyújtott idıközi és végsı átutalás igénylések csak olyan 
költségeket tartalmazhatnak, amelyeket kifizetett, valamint az EMIR rendszerben rögzített és 
jóváhagyott számlák vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok 
támasztanak alá, és amelyek a támogatott projektekre vonatkozóan elszámolható költségnek 
minısülnek. 

21. § (1) A kifizetı hatóság biztosítja - a központi költségvetési és közösségi hozzájárulások, 
valamint a kedvezményezett saját forrásainak felhasználása alapján - a költségnyilatkozatok 
EMIR-ben történı kiállítását, továbbá az Európai Bizottságnak küldendı kiegészítı táblázatok - 
elsısorban a fizikái elırehaladás indikátorai, problémák, ellenırzések javaslatai és azok alapján 
tett intézkedések, nyilvánosságra vonatkozó közösségi elv betartásának adatai - összeállítását 
finanszírozó strukturális alapok szerinti, intézkedésenkénti bontásban. 

(2) Az idıközi átutalás-igénylést a kifizetı hatóság juttatja el az Európai Bizottság részére. 
22. § Végsı elszámoláskor az operatív program, valamint az EQUAL program irányító 

hatósággal folytatott egyeztetéseket követıen a kifizetı hatóság az EMIR rendszerben összeállítja 
a végsı egyenleg átutalási igénylés dokumentációját, majd továbbítja a KEHI mint 
zárónyilatkozat kiadásáért felelıs szerv felé az operatív program, illetve az EQUAL program 
közösségi támogatásra való jogosultságáról hozott európai bizottsági döntésben meghatározott 
kifizetési határidıt követı 3 hónapon belül. 

Forráslehívás 

23. § (1) Az irányító hatóság biztosítja a támogatás összegének rendelkezésre állását annak 
érdekében, hogy a kedvezményezett támogatásra jogosult számláin vagy egyéb, a gazdasági 
eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatain szereplı összegre jutó támogatás teljes (közösségi 
hozzájárulás és központi költségvetési finanszírozás) összegben megtérítésre, a szállítók számlái 
kiegyenlítésre, illetve a kedvezményezett részére folyósítandó elıleg átutalásra kerüljenek. 

(2) Az irányító hatóság az elszámolható költségeket minden esetben forintban határozza meg. 
A forinttól eltérı pénznemben kiállított számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen 
dokumentáló bizonylat esetén a számlán vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen 
dokumentáló bizonylaton szereplı összeget és az arra jutó támogatás összegét a számlán vagy 
egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylaton megjelölt fizikai teljesítés 
napján - ha a fizikai teljesítés napja munkaszüneti nap, akkor a teljesítés napját követı elsı 
munkanapon - érvényes a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett 



középárfolyamon kell forintra átszámítani. Az MNB által nem jegyzett pénznemben kiállított 
számla esetén a számlához kapcsolódó elszámolható költségeket a számlán megjelölt fizikai 
teljesítés idıpontjában érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett középárfolyamon kell 
euróra átváltani. Az EMIR biztosítja ezen összegek forintra történı átszámítását a fizikai 
teljesítés idıpontjában érvényes hivatalos MNB középárfolyamon. Az átszámított forintértékbıl a 
támogatási szerzıdésben meghatározott támogatási aránnyal számított támogatási összeget kell 
kiutalni a kedvezményezett vagy a szállító részére. 

(3) Minden egyes forráslehívási folyamat során az irányító hatóság gondoskodik a rendszerbe 
korábban bevitt, még le nem hívott támogatásra jogosult számlák adatainak összesítésérıl, azaz 
az EMIR-ben történı forráslehívás és kapcsolódó hitelesítési jelentés összeállításáról, majd 
elektronikusan és nyomtatott formában, az illetékes vezetı aláírásával igazolva is jóváhagyja a 
forráslehívási dokumentációt, és a hibátlan és hiánytalan benyújtás esetén az azt követı 6 
munkanapon belül intézkedik a vonatkozó forint lebonyolítási (bank)számlára történı utalásról. E 
jóváhagyást megelızıen az adott forráslehívásra vonatkozóan kifizetés sem az elıirányzat-
felhasználási keretszámláról, sem a lebonyolítási bankszámláról nem kezdeményezhetı. 

(4) Az irányító hatóság a vonatkozó operatív programra, valamint az EQUAL programra a 
forrásgazda által nyitott központi költségvetési fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási 
keretszámla terhére, a KTK technikai segítségnyújtás intézkedésre vonatkozóan a KTK irányító 
hatóság a vonatkozó központi költségvetési fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási 
keretszámla terhére megelılegezi a jogosult támogatás teljes (közösségi hozzájárulás és központi 
költségvetési finanszírozás) összegét az intézkedésenkénti forint lebonyolítási (bank)számlára. 

(5) Az adott elszámolásban kért támogatás teljes összegének átutalásához szükséges 
dokumentumok összeállítása után, az irányító hatóság a támogatás jóváhagyott, központi 
költségvetési forrásból átutalt, illetve elıfinanszírozott teljes összegét a központi költségvetési 
fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámláról átutalja az adott intézkedés forint 
lebonyolítási (bank)számlára, majd onnan a kedvezményezett, illetve a szállító részére. 

(6) A forráslehívás jóváhagyása után a fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási 
keretszámláról csak akkor lehet átutalást kezdeményezni, amennyiben az operatív 
tevékenységekkel kapcsolatos adatok az EMIR rendszerben rögzítésre és jóváhagyásra kerültek. 

(7) A fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámláról történı utaláskor figyelembe 
kell venni a forrásgazda által kiadott likviditáskezelési útmutató rendelkezéseit. 

(8) A lebonyolítási (bank)számlára nem utalható a kedvezményezett által biztosított saját erı 
összege. 

Támogatás kifizetése 

24. § (1) Az irányító hatóság a kedvezményezett, illetve a szállító részére történı kifizetéseket 
a támogatás teljes összegének, a forint lebonyolítási (bank)számlán történt jóváírásról szóló 
bankszámlakivonat kézhezvételét követı 5 munkanapon belül indítja. 

(2) A támogatások folyósítása a kedvezményezett nevére kiállított számlákon vagy egyéb 
gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokon igazolt fizikai teljesítést követıen - a 
23. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint forintban vagy egyéb pénznemben kiállított 
számla esetén is - forintban kerül folyósításra, mely az alábbi formákban történhet: 

a) kedvezményezett által kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése 
közvetlenül a kedvezményezett (bank)számlájára, vagy 

b) a számlák támogatási összegének kifizetése közvetlenül - engedményezés útján - a szállító 
részére a kedvezményezettre jutó saját erı biztosításának igazolása mellett, vagy 



c) 
d) a kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése engedményezési szerzıdés 

bemutatása esetén a támogatást megelılegezı pénzügyi intézmény (bank) számlájára. 
(3) Az irányító hatóságoknak a kedvezményezettekkel kötött szerzıdésekbe bele kell 

foglalniuk, hogy a szállítói számlák utólagos megtérítésének módszerét, illetve a közvetlen 
szállítói finanszírozást alkalmazzák adott projekt költségeinek megtérítésénél. 

(4) A támogatás folyósítására sor kerülhet a kedvezményezett részére fizetett támogatási elıleg 
formájában, az Ámr.-ben nevesített esetekben és mértékben. 

Közösségi hozzájárulás rendezése 

25. § (1) Miután az irányító hatóság folyósította a kedvezményezetteknek vagy szállítóknak a 
jogosult támogatás teljes összegét, illetve a KTK technikai segítségnyújtás intézkedésre 
vonatkozóan a KTK irányító hatóság teljesítette fizetési kötelezettségét a szállító részére, a 
kifizetı hatóság az EMIR finanszírozási modul adatai alapján utólagosan elszámolja a közösségi 
hozzájárulásnak a központi költségvetés által elıfinanszírozott összegét, és ezen elszámolás 
jóváhagyását követı 3 munkanapon belül átutalja azt a vonatkozó operatív program forint 
bankszámlájáról a vonatkozó fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámlára, 
figyelembe véve a vonatkozó operatív program forintbankszámláján rendelkezésre álló 
forrásokat. 

(2) Az irányító hatóság csak olyan átutalást kezdeményezhet a kedvezményezetteknek vagy 
szállítóknak, illetve a KTK technikai segítségnyújtás intézkedésre vonatkozóan a KTK irányító 
hatóság csak olyan átutalást indíthat a szállító részére központi költségvetési forrásból, amelyhez 
kapcsolódó közösségi hozzájárulás rendezését a kifizetı hatóság - az uniós forrásnak a vonatkozó 
operatív program forint bankszámláin történı rendelkezésre állása esetén - még a folyósítás 
évében az e jogszabályban meghatározott határidık figyelembevételével teljesíteni tud. 

Kohéziós Alap 

A pénzügyi lebonyolítás általános szabályai 

26. § A Kohéziós Alap esetében a kötelezettségvállalások jogi alapját az Európai Bizottság 
egyes projektek elfogadásáról hozott határozata képezi, amely tartalmazza az adott projektre a 
Kohéziós Alapból megítélt támogatás pontos összegét. 

Bankszámlák 

27. § (1) Az Európai Bizottságtól érkezı elıleg átutalás, idıközi átutalások és végsı átutalás a 
kifizetı hatóság adott programozási idıszakra nyitott (bank)számláira érkeznek meg. A kifizetı 
hatóság euró (bank)számlákat nyit a Magyar Államkincstárban, valamint rendelkezik ezen euró 
(bank)számlák felett. 

(2) A (bank)számlák feletti rendelkezési jogosultságot két bejelentett személy együttes 
aláírásával lehet gyakorolni. 

(3) A kifizetı hatóság kezelésében lévı (bank)számlák normál kereskedelmi feltételek mellett 
kamatozó, minden köztehertıl és költségtıl mentes euróban vezetett (bank)számlák, ezért a 
(bank)számla vezetésébıl adódó bárminemő költség elszámolása közvetlenül a központi 
költségvetés, Pénzügyminisztérium fejezet, Egyéb költségvetési kiadások cím, Vegyes kiadások 
alcím terhére történik. 



(4) A fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámlákról indított átutalásokhoz az 
átutalási megbízást minden esetben az EMIR-ben kell kiállítani. 

(5) A kifizetı hatóság (bank)számláin, illetve a Kohéziós Alap közremőködı szervezetek 
lebonyolítási (bank)számláin keletkezett kamatok felhasználhatóak az adott projekt költségvetési 
finanszírozásának kiváltására a kifizetı hatóság által meghatározott feltételek szerint. 

28. § (1) Az egyes projektek lebonyolításához szükséges központi költségvetési forrást a 
forrásgazda biztosítja. Ennek érdekében a forrásgazda gondoskodik ágazatonként egy-egy 
fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámla megnyitásáról a Magyar 
Államkincstárban. 

(2) A fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámla felett a forrásgazda a projektért 
felelıs Kohéziós Alap közremőködı szervezet részére rendelkezési jogosultságot biztosít. 

(3) A (bank)számlák feletti rendelkezési jogosultságot két bejelentett személy együttes 
aláírásával lehet gyakorolni. 

(4) A (bank)számlák vezetésével kapcsolatos bárminemő költség elszámolása közvetlenül a 
központi költségvetés terhére történik a Pénzügyminisztérium fejezet, Egyéb költségvetési 
kiadások cím, Vegyes kiadások alcím terhére. 

29. § (1) A Kohéziós Alap közremőködı szervezet gondoskodik lebonyolítási (bank)számlák 
projektenkénti megnyitásáról a Magyar Államkincstárban. A lebonyolítási (bank)számlák 
pénzneme a kifizetés pénznemétıl függıen euró vagy forint lehet. 

(2) A kifizetı hatóság a közösségi hozzájárulás átutalását, a Kohéziós Alap közremőködı 
szervezet a központi költségvetési támogatás átutalását biztosítja a projektenként nyitott 
lebonyolítási (bank)számlára. A projektenkénti lebonyolítási (bank)számláról történik a szállítók 
részére a kifizetés bonyolítása. 

(3) A (bank)számlák feletti rendelkezési jogosultságot két bejelentett személy együttes 
aláírásával lehet gyakorolni. 

(4) A (bank)számlák vezetésével kapcsolatos forgalmi jutalék elszámolása közvetlenül a 
központi költségvetés terhére történik a Pénzügyminisztérium fejezet, Egyéb költségvetési 
kiadások cím, Vegyes kiadások alcím terhére. 

(5) A forint lebonyolítási (bank)számlákon év végével csak a kifizetésekre átutalt saját erı 
maradhat, ezért a (bank)számla fölött rendelkezıknek legkésıbb a december havi utolsó elıtti 
banki munkanapon gondoskodniuk kell a lebonyolítási (bank)számlán rendelkezésre álló 
támogatásnak a forrásszámlákra történı visszavezetésérıl. 

(6) A lebonyolítási (bank)számlákról indított átutalásokhoz az átutalási megbízást minden 
esetben az EMIR-ben kell kiállítani. 

30. § A Magyar Államkincstár által kiállított bankszámlakivonatok adatait a (bank)számla 
felett rendelkezıknek az EMIR rendszerben a kézhezvételt követı 2 munkanapon belül rögzíteni 
és a rögzítést követı 2 munkanapon belül jóváhagyni kell. 

Elszámolás az Európai Bizottsággal, átutalás igénylés 

31. § (1) Az Európai Bizottság kötelezettségvállalásának meghatározott százalékát elıleg 
formájában utalja át projektenkénti bontásban. A támogatás idıtartama alatt a kifizetı hatóság ezt 
az összeget használja fel a támogatással kapcsolatos kiadásokhoz történı közösségi hozzájárulás 
kifizetésére. Amennyiben az elıleg érkezésétıl számított 12 hónapon belül nem érkezik az 
Európai Bizottsághoz elfogadható idıközi átutalási igénylés, az Európai Bizottság rendelkezhet 
az elıleg részben vagy teljes egészében történı visszafizetésérıl. 



(2) Az idıközi és végsı átutalás igénylések csak olyan költségeket tartalmazhatnak, amelyeket 
kifizetett, illetve az EMIR rendszerben rögzített és jóváhagyott számlák vagy egyéb, a gazdasági 
eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok támasztanak alá, és amelyek megfelelnek a 
támogatott projektek elszámolható költségeit meghatározó feltételeknek. 

(3) A kifizetı hatóság euróban számol el az Európai Bizottsággal. 
(4) A forintban felmerült és teljesült költségek kifizetéseit az Európai Bizottsággal történı 

elszámolások alkalmával az Európai Bizottság Hivatalos lapjában közzétett azon az árfolyamon 
kell átszámítani euróra, amely a kifizetı hatóság által - a közösségi jogszabályoknak megfelelıen 
- megjelölt napot megelızı hónap utolsó elıtti európai bizottsági munkanapján volt érvényes. 

32. § (1) Az irányító hatóság biztosítja - a központi költségvetési és közösségi hozzájárulások, 
valamint saját források felhasználása alapján - az idıközi átutalási igénylések összeállításához 
szükséges költségnyilatkozatok, hitelesítési jelentések EMIR rendszerben történı elkészítését, 
továbbá a szükséges kiegészítı mellékletek kiállítását és a teljes dokumentáció eljuttatását a 
kifizetı hatóság részére projektenként február 15-ig, június 15-ig, október 15-ig és november 30-
ig. 

(2) A kifizetı hatóság eljuttatja az idıközi átutalási igénylés dokumentációját az Európai 
Bizottság részére minden évben február 28-ig, június 30-ig, október 31-ig és december 15-ig. 

(3) A kifizetı hatóság az irányító hatósággal és a közremőködı szervezettel folytatott 
egyeztetést követıen dönthet soron kívüli átutalási igénylés benyújtásáról is az Európai Bizottság 
részére. 

33. § (1) Végsı elszámoláskor a Kohéziós Alap közremőködı szervezete az EMIR rendszerben 
összeállítja a ténylegesen kifizetett ráfordítások hiteles költségnyilatkozatát és hitelesítési 
jelentését, valamint elkészíti a projekt zárójelentését, amelyeket az Európai Bizottságnak a 
projekt elfogadásáról hozott határozatában megállapított kifizetési határidıt követı 6 héten belül 
benyújt az irányító hatóság részére. 

(2) Az irányító hatóság ellenırzi és jóváhagyja, hogy a végsı elszámolásban foglalt adatok az 
azokat alátámasztó eredeti dokumentumokkal bizonyíthatóan megegyezık, és a 
költségnyilatkozatot, a projekt zárójelentését, a hitelesítési jelentést, a további szükséges 
mellékleteket az Európai Bizottságnak a projekt elfogadásáról hozott határozatában megállapított 
kifizetési határidıt követı 2 hónapon belül továbbítja a kifizetı hatóság részére. 

(3) A kifizetı hatóság a végsı egyenleg átutalási igénylés dokumentációját és a projekt 
zárójelentését az Európai Bizottságnak a projekt elfogadásáról hozott határozatában megállapított 
kifizetési határidıt követı 3 hónapon belül - az irányító hatósággal folytatott egyeztetéseket 
követıen - továbbítja a KEHI, mint zárónyilatkozat kiadásáért felelıs szerv felé. 

Forráslehívás 

34. § (1) Minden egyes forráslehívási folyamat indítását megelızıen a finanszírozási arányok 
ismeretében a Kohéziós Alap közremőködı szervezet összesíti a kedvezményezettek támogatásra 
jogosult számláit vagy egyéb gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatait, valamint 
elkészíti a központi költségvetési finanszírozás és a közösségi hozzájárulás lehívásához 
szükséges dokumentumokat az EMIR-ben, majd elektronikusan és nyomtatott formában, az 
illetékes vezetı aláírásával igazolva is jóváhagyja a forráslehívási dokumentációt. A 
forráslehívások jóváhagyását megelızıen az adott forráslehívásra vonatkozóan kifizetés sem az 
elıirányzat-felhasználási keretszámláról, sem a kifizetı hatóság euró(bank)számlájáról nem 
kezdeményezhetı. 



(2) A Kohéziós Alap közremőködı szervezet kizárólag forintban vagy euróban fogadhatja be 
és fizetheti ki a kedvezményezettek támogatásra jogosult számláit, illetve határozza meg az 
elszámolható költségek körét. 

(3) A Kohéziós Alap közremőködı szervezet biztosítja a forráslehívási folyamat megindítását 
megelızıen az adott projektre vonatkozóan a saját erı és az általános forgalmi adó beutalását az 
adott projekt vonatkozó lebonyolítási (bank)számlájára, ezt követıen az EMIR-ben összeállított, 
vezetı beosztású személy által jóváhagyott forráslehívások alapján 

a) egyrészt igényli - a forrásgazda által - az adott Kohéziós Alap projektre vonatkozóan 
megnyitott fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámláról adott Kohéziós Alap 
projektekre vonatkozó lebonyolítási (bank)számlára a központi költségvetési finanszírozást, 

b) másrészt igényli a kifizetı hatóságtól adott Kohéziós Alap projektre vonatkozóan a 
közösségi hozzájárulást a kifizetı hatóság projekt euró (bank)számláról adott Kohéziós Alap 
projektekre vonatkozó lebonyolítási (bank)számlára. 

(4) A kifizetı hatóság intézkedik a Kohéziós Alap projektek szállítói számláinak közösségi 
hozzájárulási részének átutalásáról a Kohéziós Alap közremőködı szervezet által az EMIR 
rendszerben összeállított és jóváhagyott, a kifizetı hatósághoz benyújtott közösségi forráslehívás 
alapján - a benyújtást követı 8 munkanapon belül - a projekt vonatkozó lebonyolítási 
(bank)számlájára. 

(5) Amennyiben a kifizetı hatóság adott projekt euró (bank)számláján nem áll elegendı 
közösségi hozzájárulás rendelkezésre, a Kohéziós Alap közremőködı szervezet által benyújtott 
forráslehívást a kifizetı hatóság elıfinanszírozásra vagy részteljesítésre hagyja jóvá, és ezt 
követıen a Kohéziós Alap közremőködı szervezet biztosítja a hiányzó közösségi hozzájárulás 
összegének megelılegezését az EMIR rendszerben a vonatkozó fejezeti kezeléső elıirányzat-
felhasználási keretszámla terhére. A fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámláról a 
kifizetı hatóság jóváhagyása nélkül elıfinanszírozást kezdeményezni nem lehet. 

(6) Amennyiben a fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámla terhére 
megelılegezett közösségi hozzájárulás a kifizetı hatóság adott projekt euró (bank)számláján 
rendelkezésre áll, a kifizetı hatóság a jóváírásról szóló bankszámlakivonat kézhezvételét követı 
5 munkanapon belül intézkedik a megelılegezett összeg projekt lebonyolítási (bank)számlára 
történı átvezetésérıl. 

(7) A lebonyolítási (bank)számla fölött rendelkezı a kifizetı hatóság által visszatérített 
közösségi hozzájárulás projekt lebonyolítási (bank)számlán történt jóváírásáról szóló 
bankszámlakivonat kézhezvételét követı 5 munkanapon belül intézkedik annak a fejezeti 
kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámlára történı átvezetésérıl. 

(8) A fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámláról történı utaláskor figyelembe 
kell venni a forrásgazda által kiadott útmutató rendelkezéseit. 

Szállító számláinak megtérítése 

35. § (1) A közösségi hozzájárulások és az ehhez kapcsolódó központi költségvetési 
finanszírozás összegei, valamint a kedvezményezettek által biztosított saját erı és általános 
forgalmi adó összegei projektenként nyitott lebonyolítási (bank)számlákra kerülnek átutalásra a 
34. §-ban foglaltak szerint. 

(2) A kedvezményezett a saját erı összegét a támogatásra benyújtott számla értékére 
vonatkozóan annak a projekt lebonyolítási (bank)számlára történı átutalásával igazolja. 

(3) A Kohéziós Alap közremőködı szervezet - összhangban a 34. §-ban foglaltakkal - az EMIR 
rendszeren keresztül intézkedik a közösségi és központi költségvetési támogatás, valamint a 



kedvezményezett által befizetett saját erı összegének egyösszegbeni kifizetésérıl - a szállítói 
szerzıdésben rögzített feltételek szerint, engedményezés útján - a szállító részére a támogatások 
projekt lebonyolítási (bank)számlán történt jóváírásáról szóló bankszámlakivonat kézhezvételét 
követı 5 munkanapon belül. A támogatási összeg a támogatási szerzıdésben rögzítettek szerint 
forintban vagy euróban kerül folyósításra. 

(4) A szállítói számlák megtérítése során a lebonyolítási (bank)számláról csak akkor lehet 
átutalást kezdeményezni, ha az operatív tevékenységekkel kapcsolatos adatok az EMIR 
rendszerben rögzítésre és jóváhagyásra kerültek. 

V. Fejezet 

A SZÁMVITELI NYILVÁNTARTÁS, VALAMINT AZ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJE 

36. § (1) Az Európai Bizottság és a pénzügyminiszter felé történı beszámolási és 
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését az e rendelet szerinti elkülönített, eredmény-
szemlélető kettıs könyvviteli nyilvántartásokkal kell biztosítani, amelyet a számvitelrıl szóló 
2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: számviteli törvény) foglalt számviteli alapelvek 
figyelembevételével kell vezetni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti számviteli nyilvántartást a kifizetı hatóságnak a strukturális 
alapokra és a Kohéziós Alapra vonatkozóan, az irányító hatóságoknak, illetve a számviteli 
feladatok 8. § (1) bekezdés szerinti átruházása esetén a közremőködı szervezeteknek, valamint a 
KTK technikai segítségnyújtás intézkedésre vonatkozóan a KTK irányító hatóságnak a 
strukturális alapokra vonatkozóan, a Kohéziós Alap közremőködı szervezeteknek a Kohéziós 
Alapra vonatkozóan kell vezetniük. 

(3) A (2) bekezdés szerinti elkülönített számviteli nyilvántartás részletes szabályait a kifizetı 
hatóság a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség egyetértésével a pénzügyminiszter külön 
tájékoztatójában jelenteti meg. Az irányító hatóságok, valamint a számviteli feladat átruházása 
esetén a közremőködı szervezetek és a Kohéziós Alap közremőködı szervezetek a számviteli 
eljárásrendjüket e tájékoztató alapján készítik el. 

(4) A számviteli nyilvántartás vezetéséhez a kifizetı hatóság, a strukturális alapok irányító 
hatóságai és a Kohéziós Alap közremőködı szervezetek az EMIR rendszert kötelesek alkalmazni. 

(5) Az EMIR rendszerben mind a követeléseket és azok pénzügyi teljesítését, mind a 
kötelezettségeket és azok pénzügyi teljesítését partnerenként és azon belül tételenként kell 
kimutatni. 

(6) A Strukturális Alapok irányító hatóságai és a Kohéziós Alap közremőködı szervezetek a 
kifizetı hatóság által a pénzügyminiszter külön tájékoztatójában megjelentetett elıírások szerinti, 
számlarenddel kiegészített számlatükröt kötelesek alkalmazni, az abban foglaltaktól eltérni - az 
EMIR támogatásával biztosítandó egységes, összevont országos adatgyőjtés, adatszolgáltatás és 
beszámolás érdekében - nem lehet. 

(7) Az éves zárások végrehajtása elıtt az egyes operatív programok számviteli feladatait végzı 
szervezeteknek az e rendelet 2-3. számú melléklete szerinti Nyilatkozatot kell kiállítaniuk és a 
tárgyévet követı év február 28-ig megküldeniük a kifizetı hatóság részére. Az éves zárást a 
kifizetı hatóság csak akkor hajthatja végre, ha valamennyi szervezet nyilatkozata beérkezett. 

37. § (1) A számviteli nyilvántartásokat strukturális alapok esetében forintban kell vezetni, és 
gondoskodni kell arról, hogy az euróra történı átszámítást az EMIR automatikusan biztosítsa. 

(2) A számviteli nyilvántartásokat a Kohéziós Alap esetében euróban kell vezetni, és 
gondoskodni kell arról, hogy a forintra történı átszámítást az EMIR automatikusan biztosítsa. 



(3) A kifizetı hatóságnak, az irányító hatóságoknak, valamint a számviteli feladat átruházása 
esetén a közremőködı szervezeteknek és a Kohéziós Alap közremőködı szervezeteknek az (1) 
bekezdés szerinti feladatok ellátására elkülönített, részletes számviteli eljárásrendet kell készíteni, 
amelynek részei: 

a) Számviteli folyamatok eljárási rendje. 
b) Számviteli politika, a 36. § (6) bekezdése szerinti számlatükör, számlarend. 
c) Bizonylati album. 
(4) A számviteli eljárásrendnek a pénzügyminiszter külön tájékoztatójában részletesen 

meghatározott elıírások alapján történı elkészítéséért és az elkészült számviteli eljárásrend 
jóváhagyásáért, módosításáért, annak végrehajtásáért a strukturális alapok esetében az operatív 
program irányító hatóságok, az EQUAL programra vonatkozóan az EQUAL program irányító 
hatóság, a KTK technikai segítségnyújtás intézkedésre vonatkozóan a KTK irányító hatóság, 
Kohéziós Alap esetében a közremőködı szervezetek vezetıi felelısek. 

(5) A számviteli eljárásrend részét képezı számlatükör és számlarend elfogadását, valamint 
késıbbi módosítását az irányító hatóságok és a közremőködı szervezetek csak a kifizetı hatóság 
és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség egyetértése esetén hajthatják végre. 

(6) Strukturális alapok esetén az irányító hatóságoknak, illetve az EQUAL programra 
vonatkozóan az EQUAL program irányító hatóságnak kell gondoskodni arról, hogy az (1) 
bekezdés szerinti nyilvántartások vezetése és a pénzügyi lebonyolítás operatív programonként 
lehetıleg egy szervezetnél történjen, ahol biztosítani kell, hogy az e feladatokkal kapcsolatos 
eredeti banki és egyéb számviteli bizonylatok rendelkezésre álljanak. 

(7) A Magyar Államkincstár a bankszámlakivonatot két eredeti, sorszámozott példányban 
állítja ki, amelynek elsı példányát az európai uniós számviteli nyilvántartást végzı szervezet 
részére, a második példányát pedig a (bank)számla tulajdonosa részére küldi meg mind a 
Strukturális Alapok, mind a Kohéziós Alap esetében. 

(8) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartások vezetésével és a pénzügyi lebonyolítással 
megbízott szervezet az irányító hatóságok beleegyezésével több operatív programra vonatkozóan 
is végezhet pénzügyi és számviteli feladatokat. 

(9) A Kohéziós Alap esetében a közremőködı szervezetek vezetik az (1) bekezdés szerinti 
nyilvántartásokat, végzik a pénzügyi lebonyolítási feladatokat, ezen feladatok ellátása nem 
átruházható. 

(10) A számviteli nyilvántartások vezetésének irányítására olyan szakembert kell alkalmazni, 
aki megfelel a számviteli törvény 151. §-ában foglalt, képesítésre és gyakorlatra vonatkozó 
követelményeknek. 

38. § (1) A 36. §-ban foglalt elkülönített számviteli nyilvántartásnak biztosítania kell, hogy az 
Európai Bizottság részére küldendı évközi adatszolgáltatások számvitelbıl nyerhetı adatai, 
valamint az éves pénzügyi jelentések elkészítéséhez szükséges számviteli adatok megfelelı 
részletességgel rendelkezésre álljanak. E követelmény teljesítéséért a kifizetı hatóság 
(strukturális alapok, valamint Kohéziós Alap tekintetében), az operatív program irányító 
hatóságok, valamint az EQUAL program irányító hatóság (strukturális alapok tekintetében), a 
KTK irányító hatóság (a KTK technikai segítségnyújtás tekintetében) és a Kohéziós Alap 
közremőködı szervezetei (Kohéziós Alap tekintetében) felelısek. 

(2) A kifizetı hatóság elkülönített számviteli nyilvántartásainak vezetése során gondoskodik 
arról, hogy az alábbi információk naprakészen rendelkezésre álljanak: 

a) az Európai Bizottságtól beérkezett támogatások összege strukturális alapok esetében alapok 
szerint, operatív programonkénti, valamint EQUAL program bontásban, illetve Kohéziós Alap 
esetében projektenként, 



b) a strukturális alapok esetében a forrásgazda által nyitott fejezeti kezeléső elıirányzat-
felhasználási keretszámlákra, a Kohéziós Alap esetében közremőködı szervezetek által 
projektenként megnyitott lebonyolítási (bank)számlákra továbbutalt közösségi hozzájárulás 
megtérítés címén kifizetett összegek, strukturális alapok esetében alaponként, operatív 
programonként és intézkedésenként, EQUAL program vonatkozásában intézkedésenként, illetve 
Kohéziós Alap esetében projektenként, 

c) a kifizetı hatóság (bank)számláinak tételes forgalma, 
d) az Európai Bizottság által jóváhagyott (visszaigazolt), de még ki nem fizetett összegek, 

illetve a szabálytalanságok miatt visszajáró összegek miatti követelések, 
e) az Európai Bizottság felé fennálló visszafizetési kötelezettségek, illetve a kifizetı hatóság 

által jóváhagyott, de még ki nem fizetett közösségi hozzájárulás rendezése miatti kötelezettségek 
összege. 

39. § (1) Az elkülönített számviteli nyilvántartások vezetése során a strukturális alapok 
esetében az irányító hatóságok a (2) bekezdésben foglalt információk biztosításáért, a Kohéziós 
Alap esetében a közremőködı szervezetek a (3) bekezdésben foglalt információk biztosításáért 
felelısek. 

(2) Strukturális alapok esetében az irányító hatóságok az alábbi információk biztosításáért 
felelısek: 

a) az irányító hatóság által a fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámláról a 
lebonyolítási (bank)számlákra utalt központi költségvetési finanszírozás és a közösségi 
hozzájárulást elıfinanszírozó összeg intézkedésenként, 

b) a kedvezményezettek, illetve szállítók részére a lebonyolítási (bank)számláról kifizetett 
közösségi hozzájárulás és központi költségvetési finanszírozás összege intézkedésenként, azon 
belül partnerek szerinti részletezettséggel, 

c) az adott operatív programhoz, valamint EQUAL programhoz tartozó intézkedésenkénti 
lebonyolítási (bank)számlák forgalma, 

d) elıleg címén a kedvezményezettek részére kifizetett összegek, valamint a 
kedvezményezettektıl szabálytalanság miatt behajtandó összegek, mint követelések, 

e) az irányító hatóság által jóváhagyott, engedélyezett, de még a kedvezményezettek, illetve 
szállítók számára ki nem fizetett összegek, valamint a kedvezményezettektıl behajtott, de még a 
fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámlára vissza nem utalt összegek, mint 
kötelezettségek. 

(3) Kohéziós Alap esetében a közremőködı szervezetek az alábbi információk biztosításáért 
felelısek: 

a) a közremőködı szervezet által a fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámláról a 
lebonyolítási (bank)számlákra utalt központi költségvetési finanszírozás összege, projektenként, 

b) a kifizetı hatóság által a lebonyolítási (bank)számlára utalt közösségi hozzájárulás összege, 
projektenként, 

c) a kedvezményezettek által a lebonyolítási (bank)számlára utalt saját erı összege, 
projektenként, 

d) a szállítók részére kifizetett hazai finanszírozás, közösségi hozzájárulás és saját erı összege, 
projektenként, 

e) projektenkénti lebonyolítási (bank)számlák forgalma, 
f) a benyújtott, jóváhagyott, de a lebonyolítási (bank)számlára még át nem utalt közösségi 

hozzájárulás és központi költségvetési finanszírozás összegei, valamint a kedvezményezettektıl 
szabálytalanság miatt behajtandó összegek, mint követelések, 



g) a jóváhagyott, engedélyezett, de még a szállítók számára ki nem fizetett összegek, valamint 
a kedvezményezettektıl behajtott, de még a költségvetés vagy a kifizetı hatóság részére vissza 
nem fizetett összegek, mint kötelezettségek. 

(4) Az irányító hatóságoknak és a Kohéziós Alap közremőködı szervezeteknek a kifizetı 
hatóság által kért rendszeres adatszolgáltatásokat a jóváhagyott számviteli eljárásrendben foglalt 
határidıre teljesíteniük kell. 

39/A. § (1) Az elkülönített, eredményszemlélető könyvvezetés alapján a számviteli törvény 
elıírásai szerinti éves beszámolót kell készíteni a tárgyévet követı év május 30-ig. 

(2) Az éves beszámolóval szemben támasztott tartalmi és formai követelményeket a 
pénzügyminiszter külön tájékoztatójában kell szabályozni. 

VI. Fejezet 

KÖLTSÉGIGAZOLÁSI TEVÉKENYSÉGEK RENDJE 

Igazolás 

40. § (1) A kifizetı hatóság felelısségi körébe tartozik a kedvezményezetteknél felmerült - a 
kedvezményezettek által számlával vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló 
bizonylattal igazolt -, kifizetett költségek alapján az átutalási kérelem, a költségnyilatkozat, 
valamint a költségigazoló nyilatkozat kiállítása, és benyújtása az Európai Bizottság részére. 

(2) A kifizetı hatóság jogosult az átutalás igénylések és a végsı átutalás igénylés 
alátámasztásához kapcsolódó, kiegészítı információ kérésére, melyet az irányító hatóság, illetve 
a közremőködı szervezet köteles a kifizetı hatóság rendelkezésére bocsátani. 

(3) A kifizetı hatóság az igazolási tevékenységének alátámasztása érdekében tényfeltáró 
látogatást tesz a pénzügyi lebonyolításban részt vevı szervezeteknél: az irányító hatóságoknál és 
a közremőködı szervezeteknél. A kifizetı hatóság elızetes értesítése alapján az irányító hatóság 
és a közremőködı szervezet hozzáférést biztosít a kifizetı hatóság által írásban felhatalmazott 
személyek részére az irányító hatóságnál és a közremőködı szervezetnél elektronikus és papír 
formában rendelkezésre álló, igazoláshoz kapcsolódó dokumentumokhoz és adatokhoz. A 
kifizetı hatóság a közremőködı szervezeteknél kezdeményezett látogatásairól minden esetben 
tájékoztatja az irányító hatóságot. 

41. § Annak érdekében, hogy a kifizetı hatóság az irányítási és ellenırzési rendszerek 
megfelelıségét meg tudja ítélni azt megelızıen, hogy költségigazoló nyilatkozatot nyújt be az 
Európai Bizottsághoz, az operatív program, az EQUAL program, illetve a Kohéziós Alap irányító 
hatóság 

a) a kifizetı hatóság írásbeli értesítése alapján 5 munkanapon belül a hitelesítési jelentésekhez, 
valamint a költségnyilatkozatokhoz kapcsolódó kiegészítı információkat az elıírt módon 
(írásban, szóban, valamint az EMIR rendszerben hozzáférést biztosítva) a kifizetı hatóság 
rendelkezésére bocsátja, 

b) tájékoztatásul továbbítja a kifizetı hatóság részére az irányító hatóság és a közremőködı 
szervezetek, ellenırzési rendszerében elkészült, vagy egyéb, ellenırzésre jogosult szervezetek 
által elkészített ellenıri jelentéseket, különös tekintettel az 57. § szerinti rendszerellenırzésekre, a 
jelentés kézhezvételét követı 5 munkanapon belül, 

c) legkésıbb az elsı költségnyilatkozat kifizetı hatóságnak való benyújtása elıtt 1 hónappal 
tájékoztatásul megküldi a kifizetı hatóság részére az irányító hatóság vezetıje által jóváhagyott 
mőködési kézikönyvet annak mellékleteivel és az ellenırzési nyomvonallal együtt, beleértve a 



közremőködı szervezetek mőködési kézikönyveit, valamint az operatív program, az EQUAL 
program, illetve a Kohéziós Alap projektek lebonyolításában alkalmazott irányítási és ellenırzési 
rendszerek összefoglaló leírását, különös tekintettel a költségek elszámolhatóságának és a 
teljesítésigazolás ellenırzésének megszervezésére, 

d) írásban tájékoztatja a kifizetı hatóságot a mőködési kézikönyvek és az ellenırzési 
nyomvonal módosításáról, a módosítást követıen 1 hónapon belül, 

e) a VII. fejezet elıírásainak megfelelıen rendszeresen tájékoztatja a kifizetı hatóságot a 
szabálytalanságok kezelésérıl, 

f) haladéktalanul írásban tájékoztatja a kifizetı hatóságot az Európai Bizottság esetleges, 
irányítási és ellenırzési eljárásokkal, illetve monitoringgal kapcsolatban megfogalmazott 
ajánlásainak tartalmáról, vagy az Európai Bizottság által javasolt kiigazító intézkedések 
megvalósítása érdekében megtett lépésekrıl, illetve azokról az indokokról, amelyekre hivatkozva 
az irányító hatóság a javasolt intézkedéseket nem hozta meg. 

Kohéziós Alap projekthez kapcsolódó, a kifizetı hatóság felé fennálló hitelesítési jelentési 
kötelezettségek 

42. § (1) Az irányító hatóság a kifizetı hatóság igazolási tevékenységének alátámasztására a 
kifizetı hatóság által összeállított útmutató alapján hitelesítési jelentési rendszert mőködtet. 

(2) A Kohéziós Alap közremőködı szervezet az irányító hatóság felé benyújtandó 
költségnyilatkozathoz kiállítja az adott projektre vonatkozóan összesített információkat 
tartalmazó hitelesítési jelentését. 

(3) A közremőködı szervezet által kiállított hitelesítési jelentés tanúsítja, hogy a költségek 
a) az adott intézkedés keretében alkalmazandó tárgyi és idıbeli elszámolhatósági szabályokkal 

összhangban, 
b) számlákkal vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokkal 

alátámasztva, 
c) teljesítésigazolás mellett, 
d) a köztartozásra és a kettıs finanszírozás elkerülésére vonatkozó elıírások figyelembevétele 

mellett, 
e) a vonatkozó közösségi politikáknak, versenypolitikai szabályoknak, állami támogatási, 

államháztartásra vonatkozó jogszabályoknak és a közbeszerzésre, környezetvédelemre, 
esélyegyenlıségre, tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó elıírásoknak megfelelıen 
merültek fel, 

f) az operatív program, az EQUAL program vagy a Kohéziós Alap keretében jóváhagyott 
projekt kapcsán merültek fel, és 

g) a kiadások nem tartalmaznak olyan tételt, amely olyan projektet érint, amely 
szabálytalansági eljárás alatt áll. 

(4) Az irányító hatóság biztosítja, hogy a közremőködı szervezet által összeállított hitelesítési 
jelentések iktatását és irattározását. 

(5) A Kohéziós Alap irányító hatóság a kifizetı hatóság részére benyújtandó 
költségnyilatkozathoz csatolja hitelesítési jelentését. 

(6) A Kohéziós Alap irányító hatóság által a Kohéziós Alap projektek szerinti bontásban 
összeállítandó hitelesítési jelentés tanúsítja, hogy a költségnyilatkozatban kimutatott kiadások 
ténylegesen kifizetésre kerültek és a 42. § (3) bekezdés szerinti hitelesítési jelentésekkel 
alátámasztottak, és hogy 

a) az átutalás igénylés benyújtásának európai uniós feltételei teljesültek; 



b) az irányító hatóság és a közremőködı szervezetek irányítási és ellenırzési eljárásai a 
jogszabályi elıírásokkal, valamint közösségi politikákkal összhangban mőködnek; 

c) az irányító hatóságnál, illetve közremőködı szervezeteinél az 1386/2002/EK rendelet I. 
Mellékletével összhangban lévı, az aktuális folyamatoknak megfelelı ellenırzési nyomvonal 
került kialakításra; 

d) a költségnyilatkozatban foglalt költségek elszámolhatók, számlákkal vagy egyéb, a 
gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokkal alátámaszthatóak, valamint a 
vonatkozó nemzeti és európai uniós szabályokkal összhangban merültek fel, továbbá a számviteli 
nyilvántartás adataival alátámasztottak. 

(7) A kiadások megbízhatóságát az irányító hatóságnak az EMIR rendszerbıl nyert adatokkal 
kell alátámasztania. 

(8) A hitelesítési tevékenységet a kifizetı hatóság által összeállított útmutató alapján kell 
végezni. 

Az operatív programokhoz, valamint az EQUAL programhoz kapcsolódó, a kifizetı hatóság felé 
fennálló hitelesítési jelentési kötelezettségek 

43. § (1) Az operatív program, valamint az EQUAL program irányító hatóság a kifizetı 
hatóság igazolási tevékenységének alátámasztására a kifizetı hatóság által összeállított útmutató 
alapján hitelesítési jelentési rendszert mőködtet. 

(2) Az operatív program, valamint az EQUAL program irányító hatóság vagy az általa 
átruházott hatáskörben eljáró közremőködı szervezet minden hónap 10. napjáig hitelesítési 
jelentést állít ki, melyben nyilatkozik arról, hogy a megelızı hónapban jóváhagyott, az EMIR-
ben rögzített és a kedvezményezett részére kiutalt támogatási összegekkel kapcsolatos 
dokumentum alapú ellenırzéseket, továbbá az adott hónapra ütemezett helyszíni ellenırzéseket 
elvégezte. 

(3) Az irányító hatóság a közremőködı szervezet által összeállított hitelesítési jelentést 
egyetértése esetén ellenjegyzést követıen 5 munkanapon belül továbbítja a kifizetı hatóság 
részére. 

(4) A hitelesítési jelentés ellenjegyzésének alátámasztása érdekében az irányító hatóság maga is 
jogosult ellenırzéseket végezni a közremőködı szervezeteknél. Ezen ellenırzések eredményérıl 
az irányító hatóság rendszeresen tájékoztatja a kifizetı hatóságot. 

VII. Fejezet 

SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSE 

43/A. § (1) A szabálytalanságok nyilvántartása és jelentése érdekében a kifizetı hatóság, az 
irányító hatóságok, a közremőködı szervezetek, valamint a lebonyolító testületek vezetıi 
kijelölik a szabálytalanságok nyilvántartásáért és jelentéséért felelıs szervezeti egységet vagy 
személyt (a továbbiakban: szabálytalanság-felelıs). 

(2) A szabálytalanság-felelıs gondoskodik 
a) a szabálytalanságok nyilvántartásáról, 
b) a szabálytalanságokkal kapcsolatos negyedéves jelentések összeállításáról, 
c) az EMIR szabálytalanságokkal kapcsolatos adatokkal történı feltöltésérıl, 
d) az OLAF Koordinációs Irodával történı együttmőködésrıl, 
e) a kifizetı hatósággal történı együttmőködésrıl. 



43/B. § (1) A támogatási folyamat bármely szakaszában a szervezet azon tagja, aki 
szabálytalanság gyanúját észlelte vagy akinek ilyen gyanú tudomására jutott, azonnal írásban 
rögzíti a gyanút, melyet haladéktalanul megküld a szervezet szabálytalanság-felelısnek. 

(2) A szervezet szabálytalanság-felelıse megküldi a szervezet vezetıjének a szabálytalansági 
gyanúról kapott tájékoztatást, a kapcsolódó dokumentumokat, valamint vonatkozó véleményét, 
javaslatot téve az ügy kivizsgálására vagy annak mellızésére; majd a szabálytalanság gyanúját 2 
munkanapon belül rögzíti az EMIR-ben. 

(3) A szervezet vezetıje 2 munkanapon belül dönt a szabálytalansági vizsgálat elindításáról 
vagy az arra irányuló javaslat elutasításáról, vagy dönt a szabálytalansági gyanú kivizsgálására 
vonatkozó javaslat és a kapcsolódó dokumentumoknak az érintett szervezethez történı 
átadásáról, melyrıl egyidejőleg értesíti a szervezet szabálytalanság-felelısét. 

(4) A szervezet vezetıje a szabálytalansági vizsgálat elindításáról való döntés esetén, azzal 
egyidejőleg kijelöli a szabálytalansági vizsgálat vezetıjét, valamint a vizsgálatba bevonandó 
szakértıket. A szabálytalanság-felelıs a szabálytalansági vizsgálat elindításának vagy 
elutasításának tényét 2 munkanapon belül rögzíti az EMIR-ben. 

(5) A strukturális alapok közremőködı szervezetnél, illetve a Kohéziós Alap közremőködı 
szervezetnél vagy lebonyolító testületnél elindított szabálytalansági vizsgálat lefolytatásának 
jogát az operatív program irányító hatóság vezetıje, illetve a Kohéziós Alap irányító hatóság 
vezetıje annak az EMIR-ben történt rögzítését követı 3 munkanapon belül magához vonhatja. 
Ebben az esetben az operatív program irányító hatóság, illetve a Kohéziós Alap irányító hatóság 
vezetıje döntésérıl írásban értesíti a közremőködı szervezet vagy lebonyolító testület vezetıjét 
és szabálytalanság felelısét, és egyúttal kéri a szabálytalanság elkövetését alátámasztó 
dokumentumok megküldését. 

(6) A közremőködı szervezet, lebonyolító testület szabálytalanság-felelıse az eredeti 
dokumentumokat - másolat megtartása mellett - a (5) bekezdés szerinti megkereséstıl számított 5 
munkanapon belül megküldi az operatív program irányító hatóság, illetve a Kohéziós Alap 
irányító hatóság vezetıjének. 

43/C. § Amennyiben az Európai Bizottság, a KEHI, a belsı ellenırzési részleg, a kifizetı 
hatóság vagy bármely, ellenırzést végzı szervezet szabálytalanság gyanújáról értesíti az irányító 
hatóság vezetıjét, akkor az irányító hatóság vezetıje (vagy döntése alapján az érintett szervezet 
vezetıje) köteles a szabálytalansági vizsgálat lefolytatására, vagy amennyiben az ellenırzést 
végzı szerv megállapításait elfogadja, további vizsgálat lefolytatása nélkül megállapíthatja a 
szabálytalanságot. 

43/D. § Ha a szabálytalanság megállapításához más hatóság elızetes döntése szükséges, 
szabálytalansági eljárást mindaddig fel kell függeszteni, amíg a hatáskörrel rendelkezı hatóság 
jogerıs határozat nem hozott. A felfüggesztés idıtartama az elintézési határidıbe nem számít be. 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a szabálytalansági eljárás felfüggesztésének elrendelésével 
egyidejőleg dönthet a kifizetések felfüggesztésének elrendelésérıl. A kifizetések 
felfüggesztésének elrendelésérıl és megszüntetésérıl a kedvezményezettet haladéktalanul 
tájékoztatni kell. 

44. § (1) A szabálytalansági vizsgálat eredményérıl - szabálytalanság megállapításának 
hiányában is - a vizsgálat vezetıje szabálytalanság-vizsgálati jegyzıkönyvet készít. 

(2) A szabálytalanság-vizsgálati jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell: 
a) az érintett projekt megnevezését, a kedvezményezett adatait, 
b) az érintett összeg nagyságát finanszírozási forrásonként, 
c) a szabálytalansági gyanúról való tudomásszerzés módját és idejét, 
d) a szabálytalansági gyanú rövid összefoglalását, 



e) a vizsgálatban közremőködık megnevezését, 
f) a megvizsgált dokumentumok, körülmények és tények felsorolását, 
g) a meghallgatott személyek megnevezését, a meghallgatás, illetve a helyszíni vizsgálat során 

készült jegyzıkönyv a meghallgatott személy, illetve a helyszíni vizsgálat során jelenlévık 
aláírásával ellátott példányát, 

h) a meghallgatott személy, illetve a helyszíni vizsgálat során jelenlévı a g) pont szerinti 
jegyzıkönyv tartalmával kapcsolatos egyet nem értése esetén az erre utaló záradékot, 

i) a vizsgálat során megállapított következtetéseket, és az azt alátámasztó dokumentumoknak a 
vizsgálatvezetı által hitelesített másolatát. 

(3) A szabálytalanság tényének megállapítása esetén a szabálytalanság-vizsgálati 
jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell továbbá 

a) a megsértett rendelkezések pontos hivatkozását (és annak meghatározását, hogy a 
szabálytalanságnak hátrányos hatása van vagy lehet az Európai Unió általános költségvetésére), 

b) rendszerjellegő szabálytalanság megállapítása esetén az arra való utalást, valamint 
c) a további intézkedésekre tett javaslatot. 
(4) A szervezet vezetıje a szabálytalanság-vizsgálati jegyzıkönyv alapján dönt a 

szabálytalansági vizsgálat lezárásáról. 
(5) A szabálytalansági vizsgálat lezárulhat: 
a) annak megállapításával, hogy nem történt szabálytalanság, és a szabálytalansági eljárás 

intézkedés nélküli megszüntetésével, vagy 
b) szabálytalanság megtörténtét megállapító és intézkedést elrendelı döntéssel. 
44/A. § (1) A szervezet vezetıje a jegyzıkönyv, valamint döntésének megküldésével értesíti a 

szabálytalanság-felelıst, valamint a szabálytalanságban érintetteket. 
(2) Amennyiben a szabálytalansági vizsgálat szabálytalanságot állapít meg, a szervezet 

vezetıje dönt a szükséges intézkedések alkalmazásáról. 
(3) 
(4) A szabálytalansági vizsgálat lezárásának idıpontja a 44. § (5) bekezdés szerinti döntés 

meghozatalának napja. 
(5) A szabálytalanság-felelıs a szabálytalansági vizsgálat eredményeit 2 munkanapon belül 

rögzíti az EMIR-ben. 
45. § (1) A 43/B-44. §-okban foglalt rendelkezések végrehajtásáról a kifizetı hatóságnak, az 

irányító hatóságoknak, a közremőködı szervezeteknek, valamint a lebonyolító testületeknek a 
szabálytalanság gyanújának a szabálytalanság-felelıs tudomására jutásától számított 45 napon 
belül kell gondoskodniuk. 

(2) A szabálytalanság elévülési ideje 5 év. 
(3) Az elévülést bármely, a szabálytalanság kezelésére hozott intézkedés megszakítja. 
46. § (1) Ha a szabálytalansági vizsgálat során a szervezet vezetıje bőncselekmény 

elkövetésének alapos gyanúját észleli, köteles a hatáskörrel rendelkezı illetékes hatóságnál 
feljelentést tenni. 

(2) Rendszerjellegő szabálytalanság megállapításáról a szervezet belsı ellenırzését, a KTK 
irányító hatóságot és a kifizetı hatóságot 5 munkanapon belül értesíteni kell. 

47. § (1) Az operatív program irányító hatóság, a KTK technikai segítségnyújtás intézkedésre 
vonatkozóan a KTK irányító hatóság, illetve az EQUAL program irányító hatóság felelıssége 
annak biztosítása, hogy a már kifizetett, de szabálytalanul felhasznált támogatási összegek a 
kedvezményezettektıl behajtásra kerüljenek. A behajtott összeget a lebonyolítási (bank)számlán 
történı jóváírásáról szóló bankszámlakivonat kézhezvételét követı 5 munkanapon belül a 
forrásgazda megfelelı fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámlájára kell 



visszautalni. Amennyiben a visszafizetett támogatás összege korábban a kifizetı hatóságtól 
lehívásra került, akkor a behajtott összeg közösségi támogatási részét a fejezeti kezeléső 
elıirányzat-felhasználási keretszámlán történı jóváírásáról szóló bankszámlakivonat 
kézhezvételét követı 5 munkanapon belül kell visszautalni a kifizetı hatóság (bank)számlájára. 

(2) A Kohéziós Alap közremőködı szervezet felelıssége annak biztosítása, hogy a kifizetett, de 
szabálytalanul felhasznált támogatási összegek a kedvezményezettektıl behajtásra kerüljenek. A 
lebonyolítási (bank)számlán történt jóváírásról szóló bankszámlakivonat kézhezvételét követı 5 
munkanapon belül a behajtott összeg költségvetési támogatás részét a forrásgazda megfelelı 
fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámlájára, illetve a közösségi támogatás részét a 
kifizetı hatóság megfelelı (bank)számlájára kell visszautalni. 

(3) A Magyar Államkincstár által kiállított bankszámlakivonatok adatait a (bank)számla felett 
rendelkezıknek az EMIR rendszerben a kézhezvételt követı 2 munkanapon belül rögzíteni és a 
rögzítést követı 2 munkanapon belül jóváhagyni kell. 

(4) Amennyiben az Európai Bizottság visszafizetésre szólítja fel a kifizetı hatóságot, és az 
irányító hatóság a kifizetı hatóság értesítését követıen nem tudja behajtani a szabálytalanságban 
érintett összeget, akkor az operatív program irányító hatóság, a KTK technikai segítségnyújtás 
intézkedésre vonatkozóan a KTK irányító hatóság, az EQUAL program irányító hatóság, illetve 
Kohéziós Alap esetében a Kohéziós Alap közremőködı szervezet az érintett összeget a kifizetı 
hatóság felé a megfelelı fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámla ellenében a 
céltartalék terhére számolja el, és gondoskodik az összeg kifizetı hatóság megfelelı 
(bank)számlájára történı átutalásáról a kifizetı hatóság által megadott fizetési határidıre. 

(5) Amennyiben a szabálytalanságban érintett összegeket a program, illetve projekt zárásáig 
nem sikerült behajtani, akkor a behajtásra tett kísérletek és intézkedések valamennyi 
dokumentációját legalább a program, illetve projekt zárását követı harmadik év végéig 
programonkénti, illetve projektenkénti bontásban meg kell ırizni. 

(6) Strukturális alapok tekintetében a kifizetı hatóság, nem rendezhet olyan közösségi 
hozzájárulásra vonatkozó igényt, illetve Kohéziós Alap esetében a Kohéziós Alap közremőködı 
szervezet olyan forráslehívást nem nyújthat be a kifizetı hatósághoz, illetve a kifizetı hatóság 
nem hagyhat jóvá olyan forráslehívást, amely olyan költséget tartalmaz, amelyre vonatkozóan a 
benyújtás idıpontjában szabálytalansági vizsgálat folyik vagy amelyre vonatkozóan a 
szabálytalanság ténye megállapítást nyert. 

(7) A Kohéziós Alap közremőködı szervezet köteles a kifizetı hatóság megfelelı 
(bank)számlájára visszautalt összeggel a soron következı költségnyilatkozatot csökkenteni. A 
kifizetı hatóság visszafizetett összeggel csökkentett átutalás igénylést nyújt be az Európai 
Bizottságnak. 

48. § (1) Minden negyedévet követı 6 héten belül az operatív program irányító hatóság, az 
EQUAL program irányító hatóság, illetve a Kohéziós Alap irányító hatóság a szabálytalansági 
eljárások indításáról, a megtett intézkedésekrıl és azok eredményeirıl az Európai Bizottság által 
meghatározott formában jelentést küld a kifizetı hatóság részére. 

(2) Az operatív program irányító hatóság, az EQUAL program irányító hatóság, illetve a 
Kohéziós Alap irányító hatóság a negyedik negyedéves szabálytalansági jelentések 
mellékleteként kimutatást küld a kifizetı hatóság részére az operatív program, az EQUAL 
program, illetve a Kohéziós Alap projektjei keretében visszavont összegekrıl, továbbá a 
behajtott, illetve adott idıpontban behajtásra váró, a behajtási eljárások megindításának éve 
szerint osztályozott összegekrıl, illetve tájékoztatja a kifizetı hatóságot a behajtott összegek 
újrafelhasználásának módjáról. 



(3) Az operatív program irányító hatóság, az EQUAL program irányító hatóság, illetve a 
Kohéziós Alap irányító hatóság a szabálytalansági eljárások indításáról, a megtett intézkedésekrıl 
és azok eredményeirıl az Európai Bizottság által meghatározott formában a szabálytalanságról 
hozott döntést követı 5 munkanapon belül jelentést küld a kifizetı hatóság részére, abban az 
esetben, ha a szabálytalanság újfajta jogellenes gyakorlat elkövetésére utal, vagy Magyarország 
területén kívül is hatásai vannak. 

(4) Minden negyedévet követı 6 héten belül az operatív program irányító hatóság, az EQUAL 
program irányító hatóság, illetve a Kohéziós Alap irányító hatóság tájékoztatást küld a kifizetı 
hatóság részére, amennyiben a rendelkezésre álló dokumentumok alapján feltételezhetı, hogy 
egy szabálytalansággal érintett, korábban kifizetett támogatási összeg nem fizettethetı vissza. A 
tájékoztatásnak tartalmaznia kell a támogatást odaítélı határozat másolatát, a 
kedvezményezettnek folyósított utolsó kifizetés dátumát, a beszedési utalvány másolatát, csıd 
esetén a kedvezményezett fizetésképtelenségét igazoló dokumentum másolatát és a vonatkozó 
összeg visszafizetése céljából hozott intézkedések és azok eredményének összefoglalását, azok 
dátumának megjelölésével. A tájékoztatást a kézhezvételtıl számított egy héten belül a kifizetı 
hatóság megküldi az Európai Bizottság részére, abban az esetben, ha az érintett összeg részben 
vagy egészben az Európai Bizottságtól lehívásra került. 

49. § (1) Minden negyedévet követı 7 héten belül az operatív program irányító hatóság, az 
EQUAL program irányító hatóság, illetve a Kohéziós Alap irányító hatóság által benyújtott 
negyedéves jelentések alapján a kifizetı hatóság köteles összevont jelentést küldeni az OLAF 
Koordinációs Iroda részére a programok, illetve a Kohéziós Alap esetében a projektek 
lebonyolítása során tapasztalt szabálytalanságokról vagy visszaélésekrıl, az ezekkel kapcsolatban 
megtett intézkedésekrıl, illetıleg a folyamatban levı államigazgatási, bírósági eljárások 
helyzetérıl. A jelentést az OLAF Koordinációs Iroda megküldi Európai Bizottság (Európai 
Csalásellenes Hivatal) részére. 

(2) A negyedik negyedéves jelentéshez csatolva a kifizetı hatóság, az operatív program 
irányító hatóság, az EQUAL program irányító hatóság, illetve a Kohéziós Alap irányító hatóság 
által negyedévente benyújtott jelentés alapján évente egyszer kimutatást küld az OLAF 
Koordinációs Irodának a visszavont összegekrıl, továbbá a behajtott, illetve a behajtásra váró 
összegekrıl, a behajtási eljárás megindításának éve szerinti csoportosításban, melyet az OLAF 
Koordinációs Iroda továbbít az Európai Bizottság (Európai Csalásellenes Hivatal) felé. 

(3) Az operatív program irányító hatóság, az EQUAL program irányító hatóság, illetve a 
Kohéziós Alap irányító hatóság által benyújtott 48. § (3) bekezdés szerinti jelentést a kifizetı 
hatóság köteles megküldeni az OLAF Koordinációs Iroda részére. A jelentést az OLAF 
Koordinációs Iroda megküldi Európai Bizottság (Európai Csalásellenes Hivatal), illetve szükség 
esetén a szabálytalanságban érintett többi tagállam részére. 

50. § A 48-49. §-ban írt jelentési kötelezettségek csak azon szabálytalanságokra vonatkoznak, 
amelyek hátrányosak vagy hátrányosak lehetnek az Európai Unió általános költségvetésére. 

VIII. Fejezet 

ELLENİRZÉS 

Folyamatba épített ellenırzés 

51. § (1) A folyamatba épített ellenırzési tevékenység tekintetében az Áht., valamint - az e 
rendeletben foglalt eltérésekkel - az Ámr. elıírásai az irányadók. 



(2) Az irányító hatóságok, a kifizetı hatóság, a közremőködı szervezetek és a lebonyolító 
testületek 

a) olyan pénzügyi irányítási és ellenırzési rendszert alakítanak ki és mőködtetnek, amely 
biztosítja, hogy a szervezetek tevékenysége szabályszerő és megfelelıen szabályozott, 
gazdaságos, hatékony és eredményes, az információk pontosak és a megfelelı idıben 
rendelkezésre állnak, 

b) a tervezés, a pályáztatás, a szerzıdéskötés, a pénzügyi lebonyolítás, számvitel, ellenırzés és 
a monitoring feladatait funkcionálisan elkülönítik, ezen feladatok megfelelı szabályozásáról a 
vonatkozó belsı szabályzataikban gondoskodnak, 

c) a szerzıdéskötés, a pénzügyi lebonyolítás, számviteli nyilvántartás és beszámolás 
folyamataiban és ezen folyamatok adatainak az EMIR-be történı bevitele során biztosítják a négy 
szem elvének érvényesülését, 

d) gondoskodnak az ellenırzési nyomvonal kialakításáról és az esetleges változások 
haladéktalan átvezetésérıl. 

52. § (1) Az operatív program irányító hatóság, illetve az EQUAL program irányító hatóság 
kötelesek a pályáztatás, a szerzıdéskötés, a pénzügyi lebonyolítás, a monitoring és a - 
pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatónak megfelelı - folyamatba épített 
ellenırzés teljes folyamatára részletes eljárásrendet kidolgozni és elıírni annak alkalmazását a 
strukturális alapok közremőködı szervezetek, illetve az EQUAL program esetében az EQUAL 
program közremőködı szervezetei számára. 

(2) A strukturális alapok támogatásai tekintetében az operatív program irányító hatóság, illetve 
az EQUAL program irányító hatóság jóváhagyása szükséges: 

a) a pályázatok kiírásához, 
b) a pályázatok nyerteseinek kihirdetéséhez, 
c) a támogatási szerzıdés megkötéséhez, 
d) a kifizetések engedélyezéséhez. 
(3) 
(4) A pénzügyi lebonyolítás során a folyamatba épített ellenırzés részeként az operatív 

program irányító hatóságnak, az EQUAL program közremőködı szervezeteknek és a Kohéziós 
Alap közremőködı szervezetnek gondoskodnia kell a kifizetéseket megelızı dokumentum alapú, 
valamint - kockázatelemzés alapján történı - helyszíni ellenırzések lefolytatásáról, melyek 
keretében ellenırizni kell a programok, illetve projektek támogatási szerzıdéseknek (ideértve az 
azoknak elválaszthatatlan részét képezı mellékleteket) megfelelı fizikai és pénzügyi 
elırehaladását, valamint azt, hogy a benyújtott számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt 
hitelesen dokumentáló bizonylat összhangban van a pályázatra vonatkozó döntéssel és a 
szerzıdéses feltételekkel, a fizikai és teljesítmény mutatószámok teljesítésével, a közbeszerzésre 
vonatkozó közösségi és nemzeti elıírásokkal. A folyamatba épített ellenırzések keretében a 
számlákon szereplı költségek elszámolhatóságának megállapításához ellenırizni kell az 
elszámolásra benyújtott számlákhoz kapcsolódó szerzıdéseket, illetve 448/2004/EK és a 
16/2003/EK rendelet elıírásaival összhangban az alvállalkozók igénybevételét is. 

(5) 250 millió forintot meghaladó értékő, építési jellegő nagyberuházási szerzıdések esetében a 
közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvénynek és/vagy a FIDIC szabályoknak megfelelı 
ellenıri igazolást kell szerzıdéses feltételként elıírni. 

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott értékhatár feletti egyéb szerzıdés esetében a számviteli 
törvény 151. § (3)-(5) bekezdésében meghatározott nyilvántartások valamelyikében szereplı 
személy hitelesítését kell követelményként elıírni. 



(7) A pályázati kiírásnak és a támogatási szerzıdésnek megfelelı részletezettséggel elı kell 
írnia a kedvezményezettek számára az Áht. 122. §-ában elıírt ellenırzéstőrési kötelezettséget, és 
annak megtagadása, illetve akadályozása esetére a szankciókat, továbbá az Áht. 13/A. §-ának (8) 
bekezdésében meghatározott visszafizetési kötelezettséget is. 

(8) Az operatív program irányító hatóság és a közremőködı szervezet, az EQUAL program 
irányító hatóság és közremőködı szervezetei, illetve a Kohéziós Alap közremőködı szervezet és 
a kedvezményezett közötti megállapodásokban rögzíteni kell a folyamatba épített ellenırzések 
végrehajtásának kötelezettségét a delegált feladatok vonatkozásában. 

53. § (1) A strukturális alapok és az EQUAL program felhasználásában érintett szervek 
kötelesek a felhasználással kapcsolatos dokumentumokat a program Európai Bizottság által 
történı végsı pénzügyi lezárását követı legalább 3 évig megırizni, figyelembe véve a számviteli 
jogszabályok elıírásait is. 

(2) A Kohéziós Alap felhasználásában érintett szervek kötelesek a felhasználással kapcsolatos 
dokumentumokat a projekt Európai Bizottság által történı végsı pénzügyi lezárását követı 
legalább 3 évig megırizni, figyelembe véve a számviteli jogszabályok elıírásait is. 

(3) A támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettség (beruházás üzemeltetése, foglalkoztatás 
stb.) esetén az (1)-(2) bekezdésekben említett határidıket a vállalt legkésıbbi határidejő 
kötelezettség idıtartamának lejártától kell számítani. 

(4) A támogatási szerzıdésekben külön pontban szerepeltetni kell a vonatkozó 
jogszabályokban elıírt dokumentációs és megırzési kötelezettséget, illetve az annak megsértése 
esetén alkalmazásra kerülı szankciókat (pl. visszafizetés). 

53/A. § Az operatív program közremőködı szervezet és a Kohéziós Alap közremőködı 
szervezet vezetıje e rendelet melléklete szerint köteles nyilatkozni az általa mőködtetett irányítási 
és ellenırzési rendszerek megfelelı mőködésérıl, e nyilatkozatot február 28-ig megküldi az 
irányító hatósági feladatok ellátásáért felelıs szerv vezetıjének. Az irányító hatósági feladatok 
ellátásáért felelıs szerv vezetıje köteles a saját szervezetére vonatkozóan nyilatkozni e rendelet 
melléklete szerint, és a közremőködı szervezetek nyilatkozatait, valamint a saját nyilatkozatát 
minden év május 31-ig megküldeni a pénzügyminiszternek. 

Belsı ellenırzés 

54. § (1) Az irányító hatóság, kifizetı hatóság, közremőködı szervezet, valamint lebonyolító 
testület mőködésének belsı ellenırzését biztosítani kell, melyet az irányító hatóságot, kifizetı 
hatóságot, közremőködı szervezetet, valamint lebonyolító testületet mőködtetı szervezet 
funkcionálisan független, kizárólag ezen feladatok végrehajtására kialakított belsı ellenırzési 
részlege lát el. 

(2) Az operatív program irányító hatóság és a közremőködı szervezetek, az EQUAL Közösségi 
Kezdeményezés irányító hatóság és az EQUAL program közremőködı szervezetek, illetve a 
Kohéziós Alap közremőködı szervezet és a lebonyolító testület közötti megállapodásokban 
rögzíteni kell a belsı ellenırzések végrehajtásának kötelezettségét a delegált feladatok 
vonatkozásában. 

55. § Az ellátandó belsı ellenırzési tevékenység tekintetében az Áht., valamint - az e 
rendeletben foglalt eltérésekkel - a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003. 
(XI. 26.) Korm. rendelet elıírásait kell alkalmazni. 

56. § (1) Az irányító hatóságot vagy Kohéziós Alap közremőködı szervezetet mőködtetı 
központi költségvetési szervek belsı ellenırzési egységei megküldik a pénzügyminiszter és a 
KEHI részére ellenırzési stratégiai terveiknek az európai uniós támogatások felhasználásának 



ellenırzésére vonatkozó részeinek tervezetét a programozási ciklus kezdetétıl számított 3 
hónapon belül. A KEHI az általa végzett kockázatelemzés alapján - a pénzügyminiszter 
véleményének kikérésével - elkészíti a nemzeti ellenırzési stratégiát. A KEHI elnöke a nemzeti 
ellenırzési stratégiát a programozási ciklus kezdetétıl számított 6 hónapon belül megküldi az 
Európai Bizottságnak. 

(2) Az irányító hatóságot vagy Kohéziós Alap közremőködı szervezetet mőködtetı központi 
költségvetési szervek belsı ellenırzési egységei megküldik a pénzügyminiszter és a KEHI 
részére a következı évre vonatkozó éves ellenırzési terveiknek az európai uniós támogatások 
felhasználásának ellenırzésére vonatkozó részeinek tervezetét minden év október 15-ig. A KEHI 
az általa végzett kockázatelemzés alapján - a pénzügyminiszter véleményének kikérésével - 
elkészíti az európai uniós támogatások következı évi ellenırzéseire vonatkozó nemzeti éves 
ellenırzési tervet. A KEHI elnöke a nemzeti éves ellenırzési tervet minden év november 15-ig 
megküldi az Európai Bizottságnak. 

56/A. § (1) Az irányító hatóság, a közremőködı szervezet és a lebonyolító testület, illetve a 
kifizetı hatóság belsı ellenırzését ellátó részlegek az általuk az uniós támogatások 
felhasználásával összefüggésben végrehajtott belsı ellenırzések ellenırzési jelentéseit 
haladéktalanul, de legkésıbb a jelentés lezárását követı 15 napon belül megküldik a KEHI, a 
kifizetı hatóság és az érintett operatív program irányító hatóság részére. 

(2) A Kohéziós Alap közremőködı szervezet belsı ellenırzését ellátó részlegek az általuk az 
uniós támogatások felhasználásával összefüggésben végrehajtott belsı ellenırzések ellenırzési 
jelentéseit haladéktalanul, de legkésıbb a jelentés lezárását követı 15 napon belül megküldik a 
Kohéziós Alap irányító hatóság részére. 

(3) Az európai uniós támogatásokat ellenırzı szervezetek kötelesek ellenırzési jelentéseiket 
megküldeni a vizsgált irányító hatóságot mőködtetı központi költségvetési szerv belsı 
ellenırzési egységének és a kifizetı hatóságnak. 

Rendszerellenırzések 

57. § (1) A 438/2001/EK rendelet 10. cikk 1. a) pontjával, valamint az 1386/2002/EK rendelet 
9. cikk 1. a) pontjával kapcsolatos rendszerellenırzéseket éves rendszerességgel a KEHI végzi el. 

(2) A KEHI az (1) bekezdésben meghatározott rendszerellenırzésekrıl készült ellenırzési 
jelentést a jelentés lezárását követıen haladéktalanul megküldi az Európai Bizottság részére. 

5-15%-os ellenırzések 

58. § (1) A KEHI - az Európai Bizottság, valamint a pénzügyminiszter által közzétett 
módszertani iránymutatásoknak megfelelıen - elvégzi a strukturális alapok és az EQUAL 
program esetében a teljes támogatható kiadások legalább 5%-át, a Kohéziós Alap esetében pedig 
a teljes támogatható kiadások legalább 15%-át érintı ellenırzéseket. Az 5-15%-os ellenırzések 
mintavételezési alapja a kifizetı hatóság által az Európai Bizottság felé igazolt költség. 

(2) A KEHI részére korlátlan hozzáférést kell biztosítani az EMIR rendszerben tárolt, illetve a 
kifizetı hatóság által rögzített adatokhoz. 

59. § (1) Az 5-15%-os ellenırzésekrıl szóló jelentéseknek meg kell felelniük az Európai 
Bizottság által meghatározott módszertanoknak, és tartalmazniuk kell az ellenırzés során 
elvégzett kockázatelemzés vagy mintavételezés leírását és a minták kiválasztásának indokolását. 



(2) Az ellenırzési megállapításoknak ki kell terjedni az esetlegesen feltárt problémák 
rendszerjellegére, ennek okaira, az ehhez kapcsolódó intézkedések megtételének 
szükségességére. 

(3) Az 5-15%-os ellenırzésekrıl készült jelentéseknek tartalmazniuk kell az ellenırzött 
idıszakra vonatkozóan az ellenırzött kiadások összegét évenkénti és projektegységenkénti 
bontásban. 

(4) A KEHI a feltárt hiányosságok kapcsán elvégzett pénzügyi korrekciók megfelelıségét és az 
esetleges rendszerjellegő hibák kiküszöbölése érdekében megtett intézkedéseket nyomon követi. 

(5) 

Intézkedési tervekre vonatkozó különleges szabályok 

60. § (1) Az irányító hatóság, a kifizetı hatóság, a közremőködı szervezet, valamint a 
lebonyolító testület vezetıje köteles valamennyi vonatkozó, az európai uniós támogatások 
felhasználásával összefüggı ellenırzési jelentés alapján intézkedési tervet készíteni - amennyiben 
a jelentésben rá vonatkozó, intézkedést igénylı megállapítás szerepel -, és felelıs annak 
végrehajtásáért, illetve a végrehajtás nyomon követéséért. 

(2) Az intézkedési terveket, azok elkészültét követı 15 napon belül köteles megküldeni 
a) a strukturális alapok közremőködı szervezet az operatív program irányító hatóság, a kifizetı 

hatóság és a KEHI részére; 
b) az operatív program irányító hatóság a Közösségi Támogatási Keret irányító hatóság, a 

kifizetı hatóság és a KEHI részére; 
c) a lebonyolító testület a Kohéziós Alap közremőködı szervezet, a kifizetı hatóság és a KEHI 

részére; 
d) a Kohéziós Alap közremőködı szervezet a Kohéziós Alap irányító hatóság, a kifizetı 

hatóság és a KEHI részére; 
e) a Közösségi Támogatási Keret irányító hatóság és a Kohéziós Alap irányító hatóság a 

kifizetı hatóság és a KEHI részére; 
f) a kifizetı hatóság a KEHI részére. 
(3) A (2) bekezdésben felsorolt szervezetek gondoskodnak az intézkedési tervekben 

megfogalmazottak megvalósításának (különös tekintettel a szabálytalanságok kezelésével 
kapcsolatos intézkedésekre) folyamatos nyomon követésérıl, melynek helyzetérıl évente egy 
alkalommal - január 15-ig - egy összefoglaló keretében tájékoztatják egymást a (2) bekezdésben 
foglaltak szerint. 

Éves beszámolás az Európai Bizottságnak 

61. § (1) A KEHI éves összegzı jelentést készít a 438/2001/EK rendelet 10-12. cikkében 
foglaltak alkalmazásáról. 

(2) A KEHI éves összegzı jelentést készít a 1386/2002/EK rendelet 9-11. cikkében foglaltak 
alkalmazásáról. 

62. § (1) Az operatív program irányító hatóságok és az EQUAL program irányító hatóság 
minden évben elkészítik az irányítási és ellenırzési rendszer változásairól szóló jelentést, melyet 
április 30-ig megküldenek a Közösségi Támogatási Keret irányító hatóságnak. 

(2) A Közösségi Támogatási Keret irányító hatóság minden évben elkészíti az irányítási és 
ellenırzési rendszer változásairól szóló összesített jelentést, melyet május 31-ig megküld a 
KEHI-nek. 



(3) A Kohéziós Alap irányító hatóság minden évben elkészíti az irányítási és ellenırzési 
rendszer változásairól szóló összesített jelentést, melyet május 31-ig megküld a KEHI-nek. 

63. § A KEHI elnöke a 61-62. §-okban meghatározott jelentésekbıl - a pénzügyminiszter és az 
irányító hatóságot mőködtetı szervek véleményének kikérésével - összeállított éves összefoglaló 
jelentést minden év június 30-ig megküldi az Európai Bizottságnak. 

Zárónyilatkozatok 

64. § (1) Az operatív programok, az EQUAL program programjainak és a Kohéziós Alap 
projektjeinek végsı elszámolásához kapcsolódóan a zárónyilatkozat kiadásához szükséges 
ellenırzéseket a KEHI hajtja végre, az Európai Bizottság által kiadott módszertan szerint. 

(2) Az irányító hatóságok vezetıi az egyes programok, illetve projektek várható lezárását a 
zárás idıpontját megelızı év október 15-ig jelzik a KEHI-nek, hogy a zárónyilatkozat 
kiadásához kapcsolódó ellenırzéseket munkatervében tervezni tudja. 

(3) A programok, illetve projektek lezárásáról az irányító hatóságok vezetıi a lezárást követı 
10 napon belül tájékoztatják a KEHI-t. 

(4) A KEHI az operatív programok és az EQUAL program tekintetében, a végsı egyenleg 
átutalási igénylés dokumentációi alapján lefolytatja a zárónyilatkozat kiadásához szükséges 
ellenırzéseket. A KEHI az ellenırzési jelentés tervezetét egyeztetés céljából megküldi az 
ellenırzött szervezeteknek és a pénzügyminiszternek. Az ellenırzések alapján a KEHI 
zárónyilatkozatot állít ki, amelyet legkésıbb a kifizetési határidıtıl számított 5 hónapon belül 
megküld a pénzügyminiszternek. A pénzügyminiszter gondoskodik a zárónyilatkozat a kifizetési 
határidıtıl számított 6 hónapon belül az Európai Bizottságnak történı megküldésérıl. 

(5) A KEHI a Kohéziós Alap projekt végsı egyenleg átutalási igénylés dokumentációja és a 
projekt zárójelentése alapján lefolytatja a zárónyilatkozat kiadásához szükséges ellenırzéseket. A 
KEHI az ellenırzési jelentés tervezetét egyeztetés céljából megküldi az ellenırzött 
szervezeteknek és a pénzügyminiszternek. Az ellenırzések alapján a KEHI zárónyilatkozatot állít 
ki, amelyet legkésıbb a kifizetési határidıtıl számított 5 hónapon belül megküld a 
pénzügyminiszternek. A pénzügyminiszter gondoskodik a zárónyilatkozatnak a kifizetési 
határidıtıl számított 6 hónapon belül az Európai Bizottságnak történı megküldésérıl. 

A központi harmonizációs egység feladatai 

64/A. § (1) A központi harmonizációs egység feladata a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív 
programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek 
támogatásaival kapcsolatos belsı kontroll rendszerek (ideértve a folyamatba épített, elızetes és 
utólagos vezetıi ellenırzési rendszereket, valamint a belsı ellenırzési rendszereket) fejlesztése, 
szabályozásának elıkészítése, koordinációja és harmonizációja. 

(2) A kifizetı hatóság, az irányító hatóságok, közremőködı szervezetek és lebonyolító 
testületek az Európai Bizottság által lefolytatott ellenırzések alapján készült jelentéstervezetre 
megküldendı tagállami választ és intézkedési tervet kiküldése elıtt véleményezésre megküldik a 
központi harmonizációs egység és a KEHI részére. A kifizetı hatóság, az irányító hatóságok, 
közremőködı szervezetek és lebonyolító testületek haladéktalanul értesítik a központi 
harmonizációs egységet és a KEHI-t az Európai Bizottság által lefolytatott ellenırzés egyeztetı 
megbeszéléseirıl, melyeken a központi harmonizációs egység és a KEHI tanácskozási joggal 
részt vesz. 



IX. Fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

65. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követı 3. napon lép hatályba. 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti az Európai Unió strukturális alapjai 

és a Kohéziós Alap támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli 
és ellenırzési rendszerek kialakításáról szóló 233/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet. 

(3) Ha adott idıszakban az EMIR moduljainak alkalmazása egyes feladatok ellátását nem 
biztosítja, akkor a programok, projektek végrehajtásával összefüggıen az adott modulban nem 
elvégezhetı feladatok, kifizetések rendezésének dokumentálását az irányító hatóság mőködési 
kézikönyvében részletezett módon kell az érintett szerveknek biztosítaniuk, és utólagosan 
gondoskodniuk kell az érintett modul(ok)ban az adatok teljes körő rögzítésérıl. Amennyiben az 
EMIR finanszírozási modulja nem biztosítja az adott átutalási megbízás rögzítését, akkor az 
irányító hatóság mőködési kézikönyvében részletezett megfelelı dokumentáltság mellett az 
átutalási megbízás kiállítása az EMIR-en kívül is, elektronikus utalás nélkül is rendezhetı. Ez 
esetben az érintett szerveknek biztosítaniuk kell az EMIR-en kívüli utalás dokumentálásának 
alátámasztását. Az Európai Unióval történı elszámolások benyújtása az EMIR-ben teljeskörően 
rögzített adatok alapján, kizárólag az EMIR-ben elkészített dokumentumokkal történhet. 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott, a feladatok papíralapon történı elvégzésének 
kötelezettsége vonatkozik az értesítési, tájékoztatási kötelezettségekre is. 

(5) Az EMIR-ben rögzített adatokat az EMIR üzemeltetıje hetente - az adatok ellenırzése után 
- leválogatja és továbbítja a Kincstár által mőködtetett monitoring rendszerhez. 

(6) Az Ámr. 92. § (4) bekezdése alapján az EMIR rendelkezésére bocsátott köztartozási 
adatokat az EMIR üzemeltetıje egy munkanapon belül feldolgozza az EMIR-ben. 

(7) Amennyiben az 53/A. §-ban írtakkal érintett szervezetnél év közben változás történik a 
szervezet vezetıje személyében (továbbá ha a szervezet átalakul vagy megszőnik), a távozó 
vezetı (átalakuló vagy megszőnı szervezet vezetıje) köteles az 53/A. §-ban elıírt nyilatkozatot 
az addig eltelt idıszak vonatkozásában kitölteni, és az új vezetınek (jogutódnak) átadni, aki 
köteles azt az éves beszámolóhoz mellékelni saját nyilatkozatával együtt. 

66. § 
67. § 
68. § 
69. § 
70. § Ez a rendelet a következı közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges 

rendelkezéseket állapítja meg: 
a) a Tanács 1999. június 21-i, 1260/1999/EK rendelete a strukturális alapokra vonatkozó 

általános rendelkezések megállapításáról; 
b) a Bizottság 2001. március 2-i, 438/2001/EK rendelete a strukturális alapok keretében 

nyújtott támogatások irányítási és ellenırzési rendszerei tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi 
rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról; 

c) a Bizottság 2001. március 2-i, 448/2001/EK rendelete a strukturális alapok keretében 
nyújtott támogatások pénzügyi korrekciós eljárásai tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi 
rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról; 

d) a Tanács 1994. május 16-i, 1164/94/EK rendelete a Kohéziós Alap létrehozásáról; 
e) a Bizottság 2002. július 29-i, 1386/2002/EK rendelete az 1164/94/EK tanácsi rendelet 

végrehajtására vonatkozó részletes szabályainak megállapításáról a Kohéziós Alapból nyújtott 



támogatások irányítási és ellenırzési rendszere, valamint a pénzügyi korrekciós eljárás 
tekintetében; 

f) a Bizottság 2003. január 6-i, 16/2003/EK rendelete a Kohéziós Alap által társfinanszírozott 
intézkedések keretében a kiadások támogathatósága tekintetében az 1164/94/EK rendelet 
végrehajtására vonatkozó különleges részletes szabályok megállapításáról; 

g) a Tanács 1995. december 18-i, 2988/95/EK rendelete az Európai Közösségek pénzügyi 
érdekeinek védelmérıl; 

h) a Bizottság 1994. július 11-i, 1681/94/EK rendelete a strukturális politikák finanszírozása 
keretében történt szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról, valamint egy 
információs rendszer e téren történı létrehozásáról; 

i) a Bizottság 2005. december 12-i 2035/2005/EK rendelete a strukturális politikák 
finanszírozása keretében történt szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról, 
valamint egy információs rendszer e téren történı létrehozásáról szóló 1681/94/EK rendelet 
módosításáról; 

j) a Bizottság 2004. március 10-i, 448/2004/EK rendelete a strukturális alapok által 
társfinanszírozott tevékenységek kiadásainak támogathatósága tekintetében az 1260/1999/EK 
tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1685/2000/EK 
rendelet módosításáról és az 1145/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérıl. 

1. számú melléklet a 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelethez 

NYILATKOZAT 

A) Alulírott,............................. a/z/................... közremőködı szervezet/irányító hatóság 
vezetıje, jogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy ............. évben az általam vezetett 
szervezetnél az elıírásoknak megfelelıen gondoskodtam az európai uniós támogatásokkal 
kapcsolatos közremőködı szervezeti/irányító hatósági feladatok ellátásához kapcsolódó belsı 
kontroll rendszerek hatékony, eredményes és gazdaságos mőködtetésérıl. 

Gondoskodtam 
- a közremőködı szervezet/irányító hatóság feladatának ellátására vonatkozó 

megállapodásban/szerzıdésben/jogszabályban elıírt tevékenységek meghatározott 
követelményeknek megfelelı ellátásáról, 

- a szervezet feladatainak ellátásában a szakmai hatékonyság, eredményesség és a 
gazdaságosság követelményeinek érvényesítésérıl, 

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítésérıl, azok 
teljességérıl és hitelességérıl, 

- a belsı kontroll megszervezésérıl és hatékony, eredményes és gazdaságos mőködtetésérıl. 

Kijelentem, hogy 
- a benyújtott beszámolók és elszámolások a legjobb tudásom szerint a valóságnak 

megfelelıek, teljeskörőek és pontosak 
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelı bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerőségére 

és szabályszerőségére vonatkozóan, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, 
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelısségi körök meghatározása, mőködtetése, a 

vezetık a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítı 
eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitőzött feladatokat és értékelni tudják 



az elért eredményeket. E tevékenységrıl a vezetıi beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos 
információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. 

Kelt, 

P. H. 

........................... 
aláírás 

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: 
      
      
      
      
      

Kelt, 

P. H. 

........................... 
aláírás 

2. számú melléklet a 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 36. §-ához 

NYILATKOZAT  
a Kohéziós Alapra vonatkozó éves zárás végrehajtásának feltételeirıl 

A ............................................................................................... (Közremőködı Szervezet) 
nevében igazoljuk, hogy a tevékenységi körünkbe tartozó alábbi Kohéziós Alap projektek 
tekintetében 

   Sorszám  Projekt kódja   
        
        

az EU támogatásokkal kapcsolatos eredményszemlélető számviteli nyilvántartásunkban 

200_. évre vonatkozóan 

a tárgyévet érintı könyvelési tételek rögzítése teljes körő, és a könyvelési, ellenırzési, egyeztetési 
feladatokat a 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendeletben, valamint a 8018/2005. PM tájékoztatóban 
foglalt elıírásoknak megfelelıen elvégeztük. 

Budapest, 200... ...................................... ....... 

 .................................................  .................................................... 
 számvitelért felelıs vezetı  a szervezet felelıs vezetıje 



3. számú melléklet a 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 36. §-ához 

NYILATKOZAT  
a Strukturális Alapokra vonatkozó éves zárás végrehajtásának feltételeirıl 

A ..................................................................................... (Közremőködı Szervezet/Irányító 
Hatóság) nevében nyilatkozunk, hogy a tevékenységi körünkbe tartozó, az EU támogatásokkal 
kapcsolatos alábbi intézkedések 

 Sorszám  Prioritás/Intézkedés kódja  Intézkedés neve 
      
      

tekintetében vezetett eredményszemlélető számviteli nyilvántartásunkban 

200_. évre vonatkozóan 

a tárgyévet érintı könyvelési tételek rögzítése teljes körő, és a könyvelési, ellenırzési, egyeztetési 
feladatokat a 360/2004. (XII. 26) Korm. rendeletben, valamint a 8017/2005. PM Tájékoztatóban 
foglalt elıírásoknak megfelelıen elvégeztük. 

Budapest, 200... ...................................... ....... 

 .................................................  .................................................... 
 számvitelért felelıs vezetı  a szervezet felelıs vezetıje 

 
 

 
 



 

 

1992. évi XXXVIII. törvény 

az államháztartásról 

XIII. FEJEZET 

ÁLLAMHÁZTARTÁSI PÉNZÜGYI ELLENİRZÉS 

Az államháztartási pénzügyi ellenırzési rendszer 

120. § (1) Az államháztartási pénzügyi ellenırzés alapvetı célja számot adni arról, hogy az 
államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal szabályszerően, szabályozottan, gazdaságosan, 
hatékonyan és eredményesen gazdálkodnak-e. 

(2) Az államháztartás pénzügyi ellenırzése - mely kiterjed az államháztartás valamennyi 
alrendszerére - külsı pénzügyi ellenırzés és államháztartási belsı pénzügyi ellenırzés keretében 
történik. 

120/A. § (1) Az államháztartás külsı pénzügyi ellenırzésével kapcsolatos feladatokat az 
Állami Számvevıszék látja el, melynek feladatait, hatáskörét és szervezetét külön törvény 
állapítja meg. 

(2) Az államháztartási belsı pénzügyi ellenırzést 
a) a folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzési tevékenység, 
b) a belsı ellenırzési tevékenység és 
c) az a) és b) pontokban meghatározott ellenırzési tevékenységek központi harmonizációja, 

szabályozása és koordinációja, valamint a közzétett módszertani útmutatók és irányelvek 
alkalmazásának ellenırzése 
útján kell ellátni. 

(3) A költségvetési bevételek és kiadások tervezése, felhasználása és elszámolása, valamint az 
eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás a belsı ellenırzés tárgyát képezik. 

Folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés 

121. § (1) A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés a szervezeten belül a 
gazdálkodásért felelıs szervezeti egység által folytatott elsı szintő pénzügyi irányítási és 
ellenırzési rendszer, amelynek létrehozásáért, mőködtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési 
szerv vezetıje felelıs az államháztartásért felelıs miniszter által közzétett irányelvek 
figyelembevételével. A költségvetési szerv vezetıje köteles olyan szabályzatokat kiadni, 
folyamatokat kialakítani és mőködtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre 
álló források szabályszerő, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A 
pénzügyi irányítási és ellenırzési feladatok magukban foglalják: 

a) a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését (ideértve a költségvetési tervezés, a 
kötelezettségvállalások, a szerzıdések, a kifizetések, a szabálytalanság miatti visszafizettetések 
dokumentumait is), 

b) az elızetes és utólagos pénzügyi ellenırzést, a pénzügyi döntések szabályszerőségi és 
szabályozottsági szempontból történı jóváhagyását, illetve ellenjegyzését, 



c) a gazdasági események elszámolását (a hatályos jogszabályoknak megfelelı könyvvezetés és 
beszámolás). 

(2) Az (1) bekezdés a)-c) pontjában felsorolt tevékenységek feladatköri elkülönítését 
biztosítani kell. 

(3) A pénzügyi irányítási és ellenırzési rendszernek biztosítania kell, hogy 
a) a költségvetési szerv valamennyi, gazdálkodással kapcsolatos tevékenysége és célja 

összhangban legyen a szabályszerőség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel; 
b) az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, 

rendeltetésellenes felhasználásra; 
c) megfelelı, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv 

gazdálkodásával kapcsolatosan; 
d) a folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés harmonizációjára és 

összehangolására vonatkozó irányelvek végrehajtásra kerüljenek; 
e) a rendelkezésre álló eszközök és források a szabályszerőség, szabályozottság és megbízható 

gazdálkodás elveivel összhangban kerüljenek felhasználásra. 

Belsı ellenırzés 

121/A. § (1) A belsı ellenırzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó 
tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenırzött szervezet mőködését fejlessze és 
eredményességét növelje. A belsı ellenırzés az ellenırzött szervezet céljai elérése érdekében 
rendszerszemlélető megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenırzött 
szervezet kockázatkezelési, ellenırzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. 

(2) A jogszabályoknak és belsı szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, 
hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belsı ellenırzés megállapításokat és ajánlásokat 
fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetıje részére. 

(3) A költségvetési szerveknél a belsı ellenırzés kialakításáról és megfelelı mőködtetésérıl a 
költségvetési szerv vezetıje köteles gondoskodni. A belsı ellenırzést végzı személy vagy 
szervezet tevékenységét a költségvetési szerv vezetıjének közvetlenül alárendelve végzi, 
jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv vezetıjének küldi meg. A fejezeti jogosítványokkal 
rendelkezı szerv belsı ellenırzési egysége ellenırzést végezhet a fejezeti jogosítványokkal 
rendelkezı szerv felügyelete alá tartozó bármely költségvetési szervnél, a fejezeti kezeléső 
elıirányzatok, alapok vonatkozásában, valamint a fejezet többségi tulajdonában lévı 
szervezeteknél, továbbá a költségvetésbıl céljelleggel juttatott és nemzetközi támogatások 
felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a támogatások lebonyolításában részt 
vevı szervezeteknél. Helyi önkormányzatok esetében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvényben foglaltak az irányadóak. 

(4) A költségvetési szerv vezetıje köteles biztosítani a belsı ellenırök funkcionális (feladatköri 
és szervezeti) függetlenségét, különösen az alábbiak tekintetében: 

a) az éves ellenırzési terv kidolgozása, kockázatelemzési módszerek alapján és soron kívüli 
ellenırzések figyelembevételével, 

b) az ellenırzési program elkészítése és végrehajtása, 
c) az ellenırzési módszerek kiválasztása, 
d) következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenırzési jelentés elkészítése, 
e) a belsı ellenır ellenırzési tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem 

vonható be. 



(5) A belsı ellenırzési tevékenység során szabályszerőségi, pénzügyi, rendszer- és 
teljesítmény-ellenırzéseket, illetve informatikai rendszerellenırzéseket kell végezni, valamint az 
éves beszámolókról megbízhatósági igazolásokat és az európai uniós források tekintetében 
zárónyilatkozatokat kell kibocsátani. A költségvetési szervek elemi költségvetési beszámolóinak 
ellenırzését az Állami Számvevıszék által kidolgozott módszertan szerint kell végrehajtani. 

(6) A belsı ellenırzést végzı személy munkáját a vonatkozó jogszabályok, az államháztartásért 
felelıs miniszter által közzétett módszertani útmutatók és nemzetközi belsı ellenırzésre 
vonatkozó standardok szerint végzi. 

(7) A belsı ellenırzést végzı személyek feladatainak maradéktalan ellátása érdekében az 
ellenırzött szerv, illetve szervezeti egység bármely helyiségébe beléphet, számára akadálytalan 
hozzáférést kell biztosítani valamennyi irathoz, adathoz és informatikai rendszerhez, kérésére az 
ellenırzött szerv, illetve szervezeti egység bármely dolgozója köteles szóban vagy írásban 
információt szolgáltatni. 

(8) A belsı ellenırzést végzı személy az ellenırzött szervnél, illetve szervezeti egységnél 
államtitkot, szolgálati titkot, üzleti titkot tartalmazó iratokba és más dokumentumokba is 
betekinthet, azokról másolatot, kivonatot kérhet, illetve személyes adatokat kezelhet, a 
jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi elıírások betartásával. 

(9) Büntetı-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó 
cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén a belsı ellenırzést végzı szerv, illetve 
szervezeti egység vezetıje köteles a költségvetési szerv vezetıjét haladéktalanul tájékoztatni. 

(10) A központi költségvetés, az elkülönített állami pénzalapok, a társadalombiztosítás 
pénzügyi alapjai, valamint a központi költségvetési szervek tekintetében a pénzügyi ellenırzést, 
továbbá a gazdálkodó szervezeteknek, a közalapítványoknak, az alapítványoknak, a megyei, 
térségi és regionális területfejlesztési tanácsoknak és - a pártok kivételével - a társadalmi 
szervezeteknek a központi költségvetésbıl, alapokból juttatott pénzeszközök - ideértve a 
nemzetközi szerzıdések alapján kapott támogatásokat és segélyeket is - felhasználásának 
ellenırzését a Kormány által kijelölt belsı ellenırzési szerv végzi. 

(11) A (10) bekezdésben meghatározott szerv hatásköre az állami kezesség vállalása és 
beváltása jogosságának ellenırzésére is kiterjed. Ennek keretében a központi költségvetés mellett 
a tartozás eredeti kötelezettjénél és jogosultjánál is ellenırizheti a kezességi szerzıdés 
feltételeinek betartását. 

(12) A (10) bekezdésben meghatározott szerv feladatát, hatáskörét és szervezetét külön rendelet 
határozza meg. 

Az államháztartási belsı pénzügyi ellenırzés központi harmonizációja és koordinációja 

121/B. § (1) A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzési rendszerek, valamint 
a belsı ellenırzési rendszerek fejlesztése, szabályozásának elıkészítése, koordinációja és 
harmonizációja a teljes államháztartási belsı pénzügyi ellenırzési rendszer tekintetében az 
államháztartásért felelıs miniszter feladata. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladat keretében az államháztartásért felelıs miniszter 
a) koordinálja és összehangolja a költségvetési, illetve nemzetközi források államháztartási 

belsı pénzügyi ellenırzési rendszereit, valamint javaslatokat tesz az ezekhez kapcsolódó 
jogszabályok kialakítására; 

b) megalkotja, közzéteszi és rendszeresen felülvizsgálja az államháztartási belsı pénzügyi 
ellenırzés teljes rendszerében alkalmazandó irányelveket, módszertani útmutatókat; 



c) figyelemmel kíséri és vizsgálja a jogszabályok, módszertani útmutatók, nemzetközi belsı 
ellenırzésre vonatkozó standardok alkalmazását és végrehajtását; 

d) ellátja az Államháztartási Belsı Pénzügyi Ellenırzési Tárcaközi Bizottság felállításával, 
mőködtetésével és ügyrendjének megalkotásával kapcsolatos feladatokat. 

121/C. § (1) A költségvetési szerveknél belsı ellenırzési tevékenységet végzıkrıl (e §-ban a 
továbbiakban: belsı ellenır) nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetésérıl az 
államháztartásért felelıs miniszter gondoskodik. Az államháztartásért felelıs miniszternek a 
nyilvántartás vezetésével kapcsolatos döntéseivel szemben fellebbezésnek nincs helye. 

(2) A nyilvántartás vezetésének célja annak hiteles dokumentálása, hogy a belsı ellenır 
rendelkezik a tevékenység végzéséhez a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 
kormányrendeletben elıírt végzettséggel és gyakorlattal. 

(3) Az államháztartásért felelıs miniszter rendeletben szabályozza a nyilvántartásba vétel, a 
nyilvántartásból való törlés, a nyilvántartás vezetésének részletes szabályait, a kötelezı szakmai 
továbbképzés részleteit. 

(4) A nyilvántartásba fel kell venni azt a belsı ellenırzési tevékenység végzésére jelentkezı 
természetes személyt, aki 

a) rendelkezik a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló kormányrendeletben elıírt 
végzettséggel és gyakorlattal; 

b) büntetlen elıélető és a tevékenység gyakorlását korlátozó vagy kizáró intézkedés hatálya 
alatt nem áll; 

c) Magyarországon költségvetési szervnél belsı ellenırzést kíván végezni. 
(5) A nyilvántartásból törölni kell azt a természetes személyt, 
a) aki a (10) bekezdés szerinti továbbképzésben nem vesz részt, akinek részvételét a 

továbbképzésben közremőködı szervezet nem igazolja, illetve aki nem tudja kimenteni a 
továbbképzésben való részvételének hiányát, 

b) akit a bíróság bőncselekmény elkövetése miatt jogerısen elítélt és a büntetett elıélethez 
főzıdı hátrányok alól nem mentesült, 

c) akit a bíróság a belsı ellenırzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól 
eltiltott, 

d) aki a nyilvántartásba vételkor, illetve a nyilvántartásba vételt követıen valótlan adatot 
közölt, a nyilvántartásból törlésre okot adó körülményt 30 napon belül nem jelentette be, a 
valótlan adatközlés, illetve a bejelentés elmulasztása utólagos megállapításakor, 

e) aki kéri a nyilvántartásból való törlését, 
f) akit jogerıs bírói ítélet a cselekvıképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezett, 
g) aki elhalálozott. 
(6) A nyilvántartásból törölt természetes személy kérheti a belsı ellenırök nyilvántartásába 

újbóli felvételét: 
a) a törlést követı 2 év után, ha a törlésre az (5) bekezdés a) pontja miatt, 
b) a büntetett elıélethez főzıdı hátrányok alóli mentesülést követıen, ha a törlésre az (5) 

bekezdés b) pontja miatt, 
c) a belsı ellenırzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól való eltiltás 

alóli mentesítést követıen, ha a törlésre az (5) bekezdés c) pontja miatt, 
d) a törlést követı 3 év után, ha a törlésre az (5) bekezdés d) pontja miatt, 
e) a törlést követı 2 év után, ha a törlésre az (5) bekezdés e) pontja miatt, 
f) a gondnokság alá helyezés megszüntetését követıen, ha a törlésre az (5) bekezdés f) pontja 

miatt 
került sor. 



(7) A belsı ellenır nyilvántartási száma és neve nyilvános, azokról bárki tájékoztatást kaphat. 
(8) A (7) bekezdésben foglaltakra tekintettel a nyilvántartásba vételt végzı szervezet a 

tárgyévben nyilvántartásba vett belsı ellenırök nyilvántartási számát és nevét internetes 
honlapon nyilvánosságra hozza, és biztosítja, hogy a nyilvános adatokról a nyilvántartásba vételt 
végzı szervezettıl bárki tájékoztatást kapjon. 

(9) A nyilvántartásból törölt természetes személyek adatait a nyilvántartásba vételt végzı 
szervezet a törlést követı 10 évig köteles megırizni. 

(10) A belsı ellenırök kötelesek a már megszerzett ismereteket naprakészen tartani, fejleszteni, 
a változásokból eredı követelményekkel összhangba hozni. Ennek érdekében kötelesek szakmai 
továbbképzésen részt venni. 

(11) A belsı ellenırök nyilvántartásba vétele iránti eljárásért, valamint a nyilvántartásba 
bejegyzett adatok módosítása iránti eljárásért az államháztartásért felelıs miniszter rendeletében 
meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 
 

Támogatások ellenırzése 

122. § (1) A költségvetési és európai uniós forrásokból származó támogatást nyújtó szerv, 
illetve szervezeti egység kötelessége a támogatások lebonyolításában részt vevı szervezetekkel 
és a kedvezményezettekkel kötött szerzıdésben kikötni: 

a) a támogatások lebonyolításában részt vevı szervezet, illetve a kedvezményezett köteles az 
ellenırzés érdekében az Európai Számvevıszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a 
Kormány által kijelölt belsı ellenırzési szerv, a fejezetek ellenırzési szervezetei, a kincstár, 
illetve az európai uniós támogatások irányító hatóságai és a kifizetı hatóság képviselıit 
ellenırzési munkájukban a helyszínen is - a megfelelı dokumentumok, számlák, a program 
megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, illetve a fizikai 
teljesítés vizsgálatában - segíteni; 

b) a felhasználással és az ellenırzéssel összefüggı kötelezettségek megszegése esetén 
alkalmazandó szankciókat. 

(2) Az államháztartás külsı és belsı pénzügyi ellenırzését ellátó szervek az európai uniós 
támogatások felhasználásának szabályszerőségét ellenırzı Európai Csalásellenes Hivatallal 
(OLAF) együttmőködnek. 

Az adók és más befizetések ellenırzése 

122/A. § (1) Az ellenırzés során az adóhatóság, illetve a más bevételek beszedéséért felelıs 
hatóság az államháztartást illetı fizetési kötelezettségek vonatkozásában ellenırzi az adózással és 
más befizetésekkel, továbbá a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok 
megtartását. 

(2) Az (1) bekezdésben szereplı ellenırzés kiterjed különösen a bejelentésre, a bevallásra, az 
adó-, járulék-, hozzájárulás- és egyéb fizetési kötelezettség megállapításra, a bizonylati rendre, a 
könyvvezetésre, a nyilvántartásra, az adatszolgáltatásra, a befizetési kötelezettség teljesítésére, a 
költségvetési támogatások igénylésének és felhasználásának ellenırzésére. 

(3) Az adóellenırzés részletes szabályairól külön törvény rendelkezik. 
 



 

 

281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

a 2007-2013. programozási idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az 
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához 

kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenırzési rendszerek kialakításáról 

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói 
hatáskörében a következıket rendeli el: 

I. Fejezet 

A RENDELET HATÁLYA 

1. § (1) E rendelet hatálya a 2007-2013. programozási idıszakban az Európai Unió strukturális 
alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások - kivéve az Európai Területi 
Együttmőködés programjaiból származó támogatások - felhasználásának pénzügyi 
lebonyolításában és ellenırzésében részt vevı, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 
módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 1. § (2) bekezdésének a)-
f) és m) pontjaiban meghatározott szervezetekre, az adóhatóságra, jogi személyekre, jogi 
személyiséggel nem rendelkezı szervezetekre, illetve természetes személyekre, továbbá a 
kedvezményezettekre terjed ki. 

(2) E rendelet alkalmazásában adóhatóság az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatalnak a 
kedvezményezett állandó, ennek hiányában ideiglenes lakóhelye, szokásos tartózkodási helye, 
illetıleg székhelye, ennek hiányában telephelye szerint illetékes területi szerve. 

Értelmezı rendelkezések 

2. § (1) E rendelet alkalmazásában 
1. Alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap és Kohéziós Alap (a 

továbbiakban: az Alapok). 
2. Átutalás igénylés dokumentáció: az európai uniós támogatás átutalása érdekében az Igazoló 

Hatóság által kiállított kérelem, költségnyilatkozat, költségigazoló nyilatkozat annak minden 
szükséges mellékletével együtt. 

3. Bankszámla: a Magyar Államkincstárban vezetett, az uniós hozzájárulások pénzforgalmának 
lebonyolítására szolgáló, a fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámla és a 
lebonyolítási számla, továbbá a kedvezményezett által a támogatás fogadására szolgáló 
elkülönített kincstári vagy pénzügyi intézet által vezetett bankszámla és a szállító kereskedelmi 
banki számlája, amelyre szállítói finanszírozás esetén a támogatási összeg kiutalásra kerül. 

4. Ellenırzés tőrési kötelezettség: betekintés és hozzáférés biztosítása a nyilvántartási, 
adatszolgáltatási és mőködési rendszerbe, lehetıvé téve azt, hogy az arra felhatalmazott, 
megbízólevéllel ellátott ellenırök a támogatásra vonatkozó valamennyi információt 
megszerezhessék, és azok valódiságáról meggyızıdhessenek. 



5. Ellenırzési nyomvonal: az Európai Unió által elıírt, a Nemzeti Stratégia Referencia Keret 
operatív programok támogatásai felhasználásának rendszervizsgálati eszköze, a támogatás 
tervezési, pénzügyi lebonyolítási és ellenırzési folyamatainak leírása szövegesen vagy táblázatba 
foglalva, vagy folyamatábrával szemléltetve, amely tartalmazza különösen a felelısségi és 
információs szinteket és kapcsolatokat, továbbá irányítási és ellenırzési folyamatokat, lehetıvé 
téve azok nyomon követését és utólagos ellenırzését. 

6. Forrásgazda: az alapok elıirányzatai esetében a tervezési, elıirányzat-módosítási, 
felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenırzési kötelezettségek viselıje és jogok 
gyakorlója. 

7. Forráslehívás: azon tevékenységek elnevezése, melynek eredményeképpen a támogatás 
összege rendelkezésre áll a lebonyolítási bankszámlákon annak érdekében, hogy a 
kedvezményezett támogatásra jogosult számlái vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen 
dokumentáló bizonylatai alapján számított támogatási összeg, illetve a támogatási elıleg 
átutalásra kerüljön. 

8. Hazai társfinanszírozás: központi költségvetési és elkülönített állami pénzalapokból 
származó finanszírozás. 

9. Hitelesítés: az irányító hatóság vagy a közremőködı szervezet által végzett mindazon 
folyamatba épített adminisztratív, pénzügyi, szakmai, fizikai és helyszíni ellenırzések 
összessége, amelyek annak megállapítására irányulnak, hogy a kedvezményezett a támogatási 
szerzıdésben rögzített vagy a projekt adatlap alapján vállalt kötelezettségeit - a vonatkozó 
közösségi és hazai jogszabályokkal összhangban - teljesítette. 

10. Hitelesítési jelentés: az Igazoló Hatóság felé fennálló rendszeres jelentéstételi kötelezettség 
annak alátámasztására, hogy a felhasznált támogatásokra irányuló ellenırzési kötelezettségek 
teljesültek. 

11. Igazolás: az Igazoló Hatóság nyilatkozattételi kötelezettsége az Európai Bizottság felé, 
melynek érdekében meggyızıdik arról, hogy a költségnyilatkozatok adatai pontosak, megbízható 
számviteli rendszerekbıl származnak, és ellenırizhetı bizonylatokon alapulnak, továbbá a benne 
elszámolt költségek megfelelnek az alkalmazandó közösségi és nemzeti szabályoknak, és a 
programra alkalmazandó kritériumokkal összhangban finanszírozás céljából kiválasztott, 
valamint a közösségi és nemzeti szabályoknak megfelelı projektek tekintetében merültek fel. 

12. Költségigazolás: a hitelesítési és igazolási tevékenységek összefoglaló elnevezése. 
13. Közösségi hozzájárulás rendezése: olyan tevékenység, melynek során az Igazoló Hatóság a 

központi költségvetési forrásból a kedvezményezett, illetve a szállító részére már kifizetett 
támogatás közösségi hozzájárulási részét átutalja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kezelésében 
lévı megfelelı fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámlákra. 

14. „Négy szem elve” : az adott feladatot ellátó személy munkáját egy másik személy teljes 
körően felülvizsgálja. 

15. Szabálytalanság: az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a 
Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK 
rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló 1083/2006/EK rendelet 2. cikk 7. pontjában foglaltak, 
továbbá a nemzeti jogszabályok elıírásainak, illetve a támogatási szerzıdésben a felek által 
vállalt kötelezettségeknek a megsértése, amelyek eredményeképpen a Magyar Köztársaság 
pénzügyi érdekei sérülnek, illetve sérülhetnek. 

16. Szabálytalanság gyanúja: bármilyen adat vagy információ, amely szabálytalanság 
elkövetésére utal. 

17. Tényfeltáró vizsgálat: a támogatások pénzügyi lebonyolításában részt vevı szervezeteknél 
a költségigazolás alátámasztása érdekében végzett, a támogatások felhasználásának Európai 



Bizottsággal történı elszámolásához kapcsolódóan az Egységes Monitoring Információs 
Rendszerben (a továbbiakban: EMIR) rögzített adatok valódiságának és pontosságának, valamint 
a folyamatba épített ellenırzések megfelelıségének megállapítására szolgáló folyamatba épített 
utólagos dokumentum-alapú ellenırzés. 

18. Tényfeltáró látogatás: a támogatások pénzügyi lebonyolításában részt vevı szervezeteknél 
a költségigazolás alátámasztása érdekében végzett, az eljárásrendek jogszabályi 
megfelelıségének, az eljárásrendek és a tényleges gyakorlat összhangjának megállapítására 
szolgáló, fıként személyes interjúkra alapozott folyamatba épített helyszíni ellenırzés. 

19. Pénzügyi irányítás és kontroll: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Áht.) 121. §-ában megjelölt tevékenységek együttesen. 

20. Biztosíték: e rendelet alkalmazásában a Ptk. 243-276. §-ban foglaltak, továbbá a támogatási 
szerzıdést biztosító egyéb kötelezettségek. 

21. FIDIC: Tanácsadó Mérnökök Szövetsége. 
22. Többségi tulajdon: ha egy tulajdonos közvetlen tulajdoni részesedésének vagy szavazati 

jogának mértéke több mint ötven százalék. 
(2) Az itt nem szereplı fogalom-meghatározások az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi 

támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján 
finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról és mőködésérıl szóló 102/2006. 
(IV. 28.) Korm. rendelet, illetve a 2007-2013. programozási idıszakban az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 
felhasználásának alapvetı szabályairól és felelıs intézményeirıl szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. 
rendeletben, továbbá az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a 
Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK 
rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló 1083/2006/EK rendeletben (a továbbiakban: 
1083/2006/EK rendelet) foglaltak szerint értelmezendık. 

II. Fejezet 

AZ IRÁNYÍTÁSI ÉS ELLENİRZÉSI RENDSZEREK FELÁLLÍTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE  
(„AKKREDITÁCIÓ”) 

3. § (1) Az 1083/2006/EK rendelet 71. cikke szerinti - az irányítási és ellenırzési rendszerek 
felállításáról, valamint az 1083/2006/EK rendelet 58-62. cikknek való megfelelésrıl szóló - 
értékelés és jelentés elkészítésérıl az Ellenırzési Hatóság gondoskodik az elsı idıközi kifizetési 
kérelem benyújtása elıtt vagy az egyes operatív programok jóváhagyását követı legkésıbb 
tizenkét hónapon belül. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti értékelés kritériumait az Ellenırzési Hatóság az államháztartásért 
felelıs miniszter és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség véleményének kikérésével határozza meg. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti értékelést és jelentést az Ellenırzési Hatóság haladéktalanul 
megküldi az államháztartásért felelıs miniszternek és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek 
tájékoztatásul. 

(4) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az (1) bekezdésben írtak teljesítése érdekében 
haladéktalanul értesíti az államháztartásért felelıs minisztert és az Ellenırzési Hatóságot az egyes 
operatív programok Európai Bizottság általi jóváhagyásáról. 

III. Fejezet 



TERVEZÉS 

4. § (1) Az Alapok támogatásait az Áht. és a végrehajtásáról rendelkezı jogszabályok, a 
mindenkori költségvetési törvény, illetve az Ámr. 22. § (2) bekezdése szerinti tervezési 
tájékoztató elıírásai szerint a forrásgazdának kell megterveznie. 

(2) Az Alapok támogatásaival megvalósuló programokra tervezett európai uniós forrást és a 
kapcsolódó hazai társfinanszírozást ugyanazon az elıirányzaton kell megjeleníteni. Amennyiben 
a hazai társfinanszírozást bevételként és kiadásként tervezett pénzösszeg is fedezi (pl. átvett 
pénzeszköz), úgy az Európai Uniótól kapott forrásokat és más bevételként és kiadásként 
feltüntetett forrásokat külön soron kell megjeleníteni. 

(3) Az elıirányzatok tervezésénél a következıket kell figyelembe venni: 
a) a költségvetési tervezés ütemezésével összhangban a programidıszak kötelezettségvállalási 

keret-elıirányzataira vonatkozó adatait és - az elmúlt év tényleges kifizetéseinek, a várható 
teljesítés, illetve az operatív program lezárulásáig várható kifizetési ütemére vonatkozó - 
kifizetési elırejelzését; 

b) az Európai Bizottság által elfogadott operatív programokat, illetve a Kormány által 
elfogadott Akcióterveket; 

c) az Európai Bizottságnak a nagyprojektek elfogadásáról hozott határozatait; 
d) a végsı egyenleg megelılegezésébıl fakadó kiadásokat. 
(4) Az Alapok támogatásával megvalósuló program hazai társfinanszírozási kötelezettségeit 

kiemelten kell kezelni, mely nem jelenthet az érintett fejezet számára a költségvetési tervezés 
során meghatározott kereteken túli pótlólagos finanszírozási igényt. 

(5) Az Európai Bizottsággal való elszámolásokból adódó árfolyam-különbözet elszámolására 
szolgáló fedezet európai uniós céltartalékként való költségvetési tervezése szintén a forrásgazda 
feladata a mindenkori tervezési tájékoztató és a költségvetési törvény elıírásaival összhangban. 

(6) A végsı egyenleg átutalásából származó forrást a központi költségvetés fı bevételei 
fejezetben, bevételként kell megtervezni és elszámolni. 

IV. Fejezet 

A PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS RENDJE 

Pénzügyi irányítás és kontroll 

5. § (1) A pénzügyi irányítási és kontroll tevékenység tekintetében az Áht., valamint - az e 
rendeletben foglalt eltérésekkel - az Ámr. elıírásai az irányadók. 

(2) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az Igazoló Hatóság és a közremőködı szervezetek 
kötelesek 

a) olyan pénzügyi irányítási és kontroll rendszert kialakítani és mőködtetni, amely biztosítja, 
hogy a szervezetek tevékenysége szabályszerő és megfelelıen szabályozott, gazdaságos, 
hatékony és eredményes legyen, az információk, beszámolók, jelentések és nyilatkozatok 
pontosak, megalapozottak és dokumentáltak legyenek és a megfelelı idıben rendelkezésre 
álljanak, 

b) a tervezés, a pályáztatás, a szerzıdéskötés, a pénzügyi lebonyolítás, számvitel és a 
monitoring feladatok megfelelı szabályozásáról a vonatkozó belsı szabályzataikban és 
munkaköri leírásokban gondoskodni, figyelemmel arra, hogy az egyes feladatokat és azok 
ellenırzését ugyanaz a személy nem végezheti, 



c) a szerzıdéskötés, a pénzügyi lebonyolítás, számviteli nyilvántartás és beszámolás 
folyamataiban és ezen folyamatok adatainak az EMIR-be történı bevitele során biztosítani a négy 
szem elvének érvényesülését, 

d) gondoskodni az ellenırzési nyomvonal, a szabálytalanságkezelési és a kockázatkezelési 
eljárásrend kialakításáról, továbbá a közbeszerzési eljárások ellenırzésének belsı 
eljárásrendjének szabályozásáról, valamint az esetleges változások haladéktalan átvezetésérıl. 

(3) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a közremőködı szervezetek kötelesek közremőködı 
szervezeti tevékenység bevételeit és kiadásait operatív programonként elkülönítı nyilvántartás 
vezetését biztosítani. 

6. § A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az Igazoló Hatóság és a közremőködı szervezetek 
olyan irányítási és kontroll-rendszert alakítanak ki, amelyek biztosítják a támogatási szerzıdés 
teljesítésének és az igényelt kiadások hitelességének ellenırzését, valamint biztosítják az 
alkalmazandó nemzeti és közösségi jogszabályok betartását, különösen a kiadások 
támogathatósága, a közbeszerzések, az állami támogatás, a környezetvédelem, a tisztességes 
verseny, az esélyegyenlıség tárgyában és a technikai segítségnyújtás tárgyában. 

7. § A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség évente elvégzi a közremőködı szervezetekre átruházott 
feladatok végrehajtásának minıségvizsgálatát, amely alapulhat a közremőködı szervezetek által 
ellátott feladatok egy korlátozott mintájának megvizsgálásán. 

7/A. § (1) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a közremőködı szervezetekre átruházott feladatok 
ellátásának elsıszintő ellenırzésébe bevonja a Magyar Államkincstárt, a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség által meghatározott közremőködı szervezetek vonatkozásában, a (2)-(4) bekezdés 
szerint. 

(2) A Magyar Államkincstár utólagosan, kockázatelemzés és mintavételezés alapján 
kiválasztott elszámolásokon ellenırzi a kedvezményezett által benyújtott elszámolások 
közremőködı szervezet által történı feldolgozását, különösen az alábbi feltételek teljesülését: 

a) a közremőködı szervezet a vonatkozó jogszabályokban, a mőködési kézikönyvben és 
módszertani útmutatókban meghatározott ellenırzési tevékenységet elvégezte; 

b) a megfelelı szintő jóváhagyások megtörténtek és azok dokumentáltak. 
(3) A Magyar Államkincstár utólagosan, mintavételezés alapján ellenırzi a tranzakciók 

közremőködı szervezet által az EMIR-ben történı rögzítésének szabályosságát és teljes 
körőségét. 

(4) A Magyar Államkincstár a közremőködı szervezetek által készített kifizetési 
elırejelzéseket az EMIR-ben szereplı adatok és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 
rendelkezésre bocsátott útmutató alapján ellenırzi. 

(5) A Magyar Államkincstár a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghatározott 
közremőködı szervezetekkel közösen, illetve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 
meghatározott projekteknél önállóan is, elsıszintő helyszíni ellenırzéseket végez. 

(6) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az (1)-(5) bekezdésekben meghatározott feladatok 
ellátásának részleteit a Magyar Államkincstárral külön együttmőködési megállapodásban 
szabályozza, továbbá biztosítja ezen együttmőködési megállapodás, valamint a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség és a közremőködı szervezetek közötti megállapodások közötti 
összhangot. 

8. § (1) A közremőködı szervezet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetıje e rendelet 1. 
számú melléklete szerint köteles nyilatkozni az általa mőködtetett irányítási és ellenırzési 
rendszerek megfelelı és megbízható mőködésérıl. 

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott szervezetnél év közben változás történik a 
szervezet vezetıje személyében (továbbá ha a szervezet átalakul vagy megszőnik), a távozó 



vezetı (átalakuló vagy megszőnı szervezet vezetıje) köteles a nyilatkozatot az addig eltelt 
idıszak vonatkozásában kitölteni, és az új vezetınek (jogutódnak) átadni, aki köteles azt az éves 
beszámolóhoz mellékelni saját nyilatkozatával együtt. 

(3) A közremőködı szervezet vezetıje a tárgyévre vonatkozó nyilatkozatot a következı év 
február 28-ig megküldi a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetıjének. A Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség vezetıje a közremőködı szervezetek nyilatkozatait és a saját - szervezetére 
vonatkozó - az irányító hatósági feladatok ellátására is kiterjedı - nyilatkozatot a tárgyévet 
követı év május 31-ig megküldi az államháztartásért felelıs miniszter részére. 

(4) 

Az uniós hozzájárulások fogadására és kifizetésére szolgáló kincstári bankszámlák 

9. § (1) Az Európai Bizottságtól érkezı elıfinanszírozás, idıközi kifizetések és végsıegyenleg-
kifizetés fogadására az Igazoló Hatóság operatív programonként, finanszírozó alapok szerinti 
bontásban forint bankszámlákat nyit a Magyar Államkincstárban. 

(2) Az operatív programonként, finanszírozó alaponként nyitott forint bankszámlák felett az 
Igazoló Hatóság rendelkezik. 

(3) A bankszámlák feletti rendelkezési jogosultságot két bejelentett személy együttes 
aláírásával lehet gyakorolni. 

(4) A bankszámlák vezetésével kapcsolatos bárminemő költség elszámolása közvetlenül a 
központi költségvetésbıl történik a Pénzügyminisztérium fejezet terhére. 

(5) A bankszámlákról indított átutalásokhoz az átutalási megbízást minden esetben az EMIR-
ben kell kiállítani. 

10. § (1) Az operatív program központi költségvetési forrását a forrásgazda biztosítja a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a Magyar Államkincstárban megnyitott fejezeti kezeléső 
elıirányzat-felhasználási keretszámlákon keresztül. 

(2) A fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámlák felett a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség rendelkezik, de átadhatja a rendelkezés jogát olyan közremőködı szervezetnek, 
amely államháztartási szervezet. 

(3) A bankszámlák feletti rendelkezési jogosultságot két bejelentett személy együttes 
aláírásával lehet gyakorolni. 

(4) A bankszámlák vezetésével kapcsolatos bárminemő költség elszámolása közvetlenül a 
központi költségvetésbıl történik a Pénzügyminisztérium fejezet terhére. 

(5) A bankszámlákról indított átutalásokhoz az átutalási megbízást minden esetben az EMIR-
ben kell kiállítani. 

(6) Az EMIR-ben kiállított átutalási megbízásokat elektronikus formában kell pénzügyi 
teljesítésre átadni a Magyar Államkincstárnak. 

11. § (1) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség gondoskodik forint lebonyolítási bankszámlák 
fıszabályként prioritásonkénti megnyitásáról a Magyar Államkincstárban. A fıszabálytól eltérni 
kizárólag abban az esetben lehet, amennyiben az adott prioritás pénzügyi lebonyolítását több 
közremőködı szervezetre ruházta át a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. 

(2) Kizárólag a lebonyolítási forint bankszámla használható a kedvezményezett támogatásra 
jogosult költségeinek megtérítésére, a szállítók részére történı kifizetés lebonyolítására, a 
kedvezményezett részére folyósítandó elıleg kifizetésére, illetve a kedvezményezett által 
bármilyen jogcímen történı visszafizetésére. Ezen lebonyolítási forint bankszámlák fölött a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség rendelkezési jogot biztosíthat a közremőködı szervezetek 
részére. 



(3) A kedvezményezett nem utalhatja a lebonyolítási bankszámlára az általános forgalmi adó (a 
továbbiakban: áfa) és a saját erı összegét, azt a szállító részére közvetlenül kell átutalnia. 

(4) A bankszámlák feletti rendelkezési jogosultságot két bejelentett személy együttes 
aláírásával lehet gyakorolni. 

(5) A bankszámlák vezetésével kapcsolatos bárminemő költség elszámolása közvetlenül a 
központi költségvetés terhére történik a Pénzügyminisztérium fejezet terhére. 

(6) A bankszámláknak év végével nem maradhat egyenlege, ezért a bankszámla fölött 
rendelkezıknek legkésıbb a december havi utolsó elıtti banki munkanapon gondoskodniuk kell 
az egyenlegnek a vonatkozó elıirányzat-felhasználási keretszámlára történı visszavezetésérıl. 

(7) A bankszámlákról indított átutalásokhoz az átutalási megbízást minden esetben az EMIR-
ben kell kiállítani. 

(8) Az EMIR-ben kiállított átutalási megbízásokat elektronikus formában kell pénzügyi 
teljesítésre átadni a Magyar Államkincstárnak 

12. § A Magyar Államkincstár által kiállított bankszámlakivonatok adatait a bankszámla felett 
rendelkezıknek az EMIR-ben a kézhezvételt követı 2 munkanapon belül kell rögzíteni és a 
rögzítést követı 2 munkanapon belül jóváhagyni. 

Elszámolás az Európai Bizottsággal, átutalás igénylés 

13. § (1) Az Igazoló Hatóság euróban számol el az Európai Bizottsággal. 
(2) A forintban és egyéb pénznemben felmerült költségek forintban nyilvántartott és teljesült 

kifizetéseit az Európai Bizottsággal történı elszámolások alkalmával az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzétett azon árfolyamon kell átszámítani euróra, amely a közösségi hozzájárulás 
rendezésének az Igazoló Hatóság általi jóváhagyásának napján volt érvényes. 

14. § Az Európai Bizottság kötelezettségvállalásának meghatározott százalékát 
elıfinanszírozás formájában - három részletben - utalja át a finanszírozó alapok szerint, operatív 
programonkénti bontásban. Adott programozási idıszak alatt az Igazoló Hatóság ezen összeget 
használja fel a támogatással kapcsolatos kiadásokhoz kapcsolódó közösségi hozzájárulás utólagos 
megtérítésére. Amennyiben az elıfinanszírozás elsı részletének Bizottság általi átutalásától 
számított 24 hónapon belül nem érkezik az Európai Bizottsághoz elfogadható idıközi kifizetési 
kérelem, az Európai Bizottság rendelkezhet az elıfinanszírozás összegének teljes egészében 
történı visszafizetésérıl. 

15. § Az Európai Bizottság részére benyújtott idıközi kifizetési kérelmek és végsı-egyenleg 
kifizetések csak olyan költségeket tartalmazhatnak, amelyeket kifizetett, valamint az EMIR-ben 
rögzített számlák, elılegigénylések vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló 
bizonylatok támasztanak alá, és amelyek a támogatott projektekre vonatkozóan elszámolható 
költségnek minısülnek. 

16. § Az Igazoló Hatóság a központi költségvetési és közösségi hozzájárulások, valamint a 
kedvezményezett saját forrásainak felhasználása alapján finanszírozó alapok szerint, és 
prioritásonkénti bontásban az EMIR-ben összeállítja az idıközi átutalási igénylést, a 
költségnyilatkozatot, annak mellékleteit, és a költségigazoló nyilatkozatot, majd megküldi az 
Európai Bizottság részére. 

17. § (1) Végsı elszámoláskor az Igazoló Hatóság az EMIR-ben összeállítja a 
költségnyilatkozatot az operatív program közösségi támogatásra való jogosultságáról hozott 
európai bizottsági döntésben meghatározott kifizetési határidıt követı 2 hónapon belül. 

(2) Az Igazoló Hatóság a végsı egyenleg átutalási igénylés dokumentációját - a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökséggel folytatott egyeztetéseket követıen - továbbítja az Ellenırzési 



Hatósághoz az operatív program közösségi támogatásra való jogosultságáról hozott európai 
bizottsági döntésben meghatározott kifizetési határidıt követı 3 hónapon belül. 

Forráslehívás 

18. § (1) Az elıirányzat felhasználási keretszámla felett rendelkezı szervezet biztosítja a 
támogatás összegének rendelkezésre állását a lebonyolítási forint bankszámlákon, annak 
érdekében, hogy a kedvezményezett támogatásra jogosult számlái vagy egyéb, a gazdasági 
eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatai alapján ıt megilletı támogatás (közösségi 
hozzájárulás és központi költségvetési finanszírozás) összege, illetve a folyósítandó elıleg 
átutalásra kerüljön. 

(2) A támogatás terhére elszámolható költségeket, és ezek alapján a kiutalandó támogatás 
összegét minden esetben forintban kell megállapítani. A forinttól eltérı pénznemben kiállított 
számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat esetén a számlán vagy 
egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylaton szereplı összeget és az arra jutó 
támogatás összegét a számlán vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló 
bizonylaton megjelölt fizikai teljesítés idıpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank (a 
továbbiakban: MNB) által közzétett középárfolyamon kell forintra átszámítani. Az MNB által 
nem jegyzett pénznemben kiállított számla esetén a számlához kapcsolódó támogatási összeget a 
számlán megjelölt fizikai teljesítés idıpontjában érvényes Európai Központi Bank által közzétett 
középárfolyamon kell euróra átváltani. Az EMIR biztosítja ezen összegek forintra történı 
átszámítását a fizikai teljesítés idıpontjában érvényes hivatalos MNB középárfolyamon. Az 
átszámított forintértékbıl a támogatási szerzıdésben meghatározott támogatási aránnyal számított 
támogatási összeget kell kiutalni a kedvezményezett vagy szállító részére. 

(3) Minden egyes forráslehívási folyamat során a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vagy az általa 
kijelölt közremőködı szervezet összeállítja az EMIR-ben a forráslehívási dokumentációt, amely a 
rendszerbe korábban bevitt, még le nem hívott támogatásra jogosult számlák adatainak 
összesítését jelenti, majd elektronikusan és nyomtatott formában, aláírással igazolva kell 
jóváhagyni a forráslehívási dokumentációt. 

(4) A forráslehívási dokumentáció benyújtását követı 5 munkanapon belül a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség vagy az általa kijelölt közremőködı szervezet intézkedik a jóváhagyott 
támogatási összeg elıirányzat-felhasználási keretszámláról az adott prioritás forint lebonyolítási 
számlára történı utalásáról. 

(5) A forráslehívás jóváhagyása után a fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási 
keretszámláról csak akkor lehet átutalást kezdeményezni, amennyiben a megelızı munkafázisok 
megtörténtek, továbbá az adatok EMIR-ben rögzítésre és jóváhagyásra kerültek. 

(6) A forráslehívás jóváhagyott, aláírt bizonylatának egy példányát az azt jóváhagyó szervezet 
a Magyar Államkincstárnak a jóváhagyást követı 5 munkanapon belül köteles megküldeni. 

Támogatás kifizetése 

19. § (1) A kedvezményezett, illetve a szállító részére történı kifizetéseket a benyújtott 
elszámolás támogatásra jogosult teljes összegének, a forint lebonyolítási bankszámlán történt 
jóváírásról szóló bankszámlakivonat kézhezvételét követı 5 munkanapon belül kell elindítani. 

(2) A lebonyolítási számláról átutalást csak abban az esetben lehet kezdeményezni, 
amennyiben a megelızı munkafázisok megtörténtek, továbbá az adatok EMIR-ben rögzítésre és 
jóváhagyásra kerültek. 



(3) A kedvezményezett vagy a szállító részére központi költségvetési forrásból csak olyan 
átutalás kezdeményezhetı, melyhez kapcsolódó közösségi hozzájárulás rendezését az Igazoló 
Hatóság - az uniós forrásnak a vonatkozó operatív program forint bankszámláin történı 
rendelkezésre állása esetén - még a folyósítás évében az e jogszabályban meghatározott határidık 
figyelembevételével teljesíteni tud. 

(4) A támogatások folyósítására az elszámolható költségeket tartalmazó, a kedvezményezett 
és/vagy a támogatási szerzıdésben megnevezett, a projekt végrehajtásában részt vevı szervezet 
nevére kiállított számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat és a 
fizikai teljesítést igazoló dokumentum alapján kerül sor, mely az alábbi formákban történhet: 

a) a kedvezményezett és/vagy a támogatási szerzıdésben megnevezett, a projekt 
végrehajtásában részt vevı által kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése 
közvetlenül a kedvezményezett bankszámlájára, 

b) a számlák támogatási összegének kifizetése közvetlenül a szállító részére a 
kedvezményezettet és/vagy a támogatási szerzıdésben megnevezett, a projekt végrehajtásában 
részt vevıt terhelı, a számla támogatáson felüli összege kifizetésének igazolása esetén, 

c) a kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése engedményezési szerzıdés 
bemutatása esetén az engedményes bankszámlájára. 

(5) A támogatás folyósítására sor kerülhet a kedvezményezett részére fizetett támogatási elıleg 
formájában, az Ámr.-ben nevesített esetekben és mértékben. Az egy projekten belüli 
projektelemekre a (4) bekezdés a)-b) pontjában foglalt finanszírozási formák alkalmazhatók, de 
az egyes projektelemekre csak az egyik alkalmazható. Elıleg csak azon projektelem(ek)re vehetı 
igénybe, ahol utólagos megtérítést választott a kedvezményezett. A kedvezményezett szállítója 
részére az Ámr.-ben nevesített elıleg nem nyújtható. A kedvezményezett által a szállítója részére 
fizetendı elılegre jutó támogatás igénylésére benyújtott úgynevezett elıleg bekérı 
dokumentumot - melynek pénzügyi teljesítését követıen a szállító elıleg számlát állít ki, és 
melyet a kedvezményezett köteles elszámolásra benyújtani - az elszámolható költségeket 
tartalmazó számlával azonos módon kell kezelni, vagyis az elszámolható költségnek minısülı 
elıleg összegére jutó támogatás utalható ki közvetlenül a szállító részére. A saját erı és az áfa 
összegének a kedvezményezett általi pénzügyi teljesítését ez esetben is igazolni kell. 

(6) Utólagos elszámolás céljából közbensı kifizetési kérelem a felhívásban meghatározott 
gyakorisággal akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt 
támogatás 10%-át, és legalább a 100 ezer forintot. 1 milliárd forintot meghaladó támogatás esetén 
közbensı kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a 
támogatási szerzıdésben meghatározott összeget, de legalább a megítélt támogatás 2%-át. 10 
milliárd forintot meghaladó támogatás esetén az egy közbensı kifizetési kérelemben igényelhetı 
támogatás összegérıl, illetve a közbensı kifizetési kérelem benyújtásának gyakoriságáról a 
támogatási szerzıdés rendelkezik. 

(7) A (6) bekezdésben meghatározott kifizetési kérelemhez a kedvezményezettnek csatolnia 
kell az eredeti számlák általa hitelesített másolatát, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 
meghatározott formátumú összesítıjét, és a számlák kifizetését igazoló dokumentumok általa 
hitelesített másolatát (pl. átutalást igazoló bankkivonat). A hitelesítés módját a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség határozza meg az egységes mőködési kézikönyvben. 

(8) A (7) bekezdésben meghatározott bármely számla másolatának és a számla kifizetését 
igazoló dokumentum másolatának benyújtása kiváltható az összesítıhöz csatolt 
kedvezményezetti nyilatkozat benyújtásával, abban az esetben, ha a vonatkozó számla alapján 
igényelhetı támogatás összege nem haladja meg a 100 ezer forintot. A nyilatkozatnak igazolnia 



kell, hogy a benyújtott kifizetési kérelemhez kapcsolódó elszámolások alapbizonylatai valós 
költségeken alapulnak és a támogatott projekt kapcsán merültek fel. 

(9) A (4) bekezdés c) pont szerinti engedményezési szerzıdésnek tartalmaznia kell az 
engedményes általi kifejezett tudomásul vételét annak, hogy a támogatási összegre vagy annak 
egy meghatározott részére szóló követelés hatályosságának feltétele a támogatási szerzıdés 
szerinti adott kifizetési kérelem támogató általi jóváhagyása. 

20. § (1) A kedvezményezett az eredeti számlán vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen 
dokumentáló bizonylaton (a továbbiakban: számla) köteles feltüntetni a projekt regisztrációs 
számát, és hogy a számla „támogatás elszámolására benyújtásra került”. A kedvezményezett által 
hitelesített számlamásolatnak ezen információkat már tartalmaznia kell. 

(2) 250 millió forintot meghaladó támogatással megvalósuló építési beruházás esetén a 
kedvezményezett köteles független mérnök (FIDIC szerinti vagy azzal egyenértékő) nyilatkozatát 
is benyújtani a közremőködı szervezethez. A független mérnök nyilatkozatának igazolnia kell, 
hogy az építés a terveknek megfelelıen halad, és tartalmaznia kell a munka készültségi fokát. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott értékhatár feletti egyéb szerzıdés esetében a 
kedvezményezett köteles a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003. (XI. 26.) 
Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott végzettséggel rendelkezı személy - az 
államháztartásért felelıs miniszter által kiadott útmutató szerinti - nyilatkozatát csatolni, melynek 
igazolnia kell, hogy a kifizetések megtörténtek. 

(4) Amennyiben a kifizetési kérelem hiányos vagy hibás, a beérkezéstıl számított 30 - szállító 
részére történı közvetlen kifizetés esetén 15 - naptári napon belül legfeljebb 30 naptári napos 
határidı kitőzésével, az adott kérelemben szereplı valamennyi hiány, illetve hiba megjelölésével, 
hiánypótlásra, illetve a hiba javítására kell felhívni a kedvezményezettet. Amennyiben a hiány 
pótlására és a hiba javítására a határidı leteltétıl számított 8 naptári napon belül nem kerül sor, ez 
a kifizetési kérelem érintett részének elutasítását eredményezi, ez esetben további kérelemnek 
nincs helye. 

(5) Amennyiben a megvalósítás nyomon követése, illetve folyamatba épített ellenırzése során 
nem merült fel olyan probléma, amely miatt a támogatás kifizetését fel kellene függeszteni, a 
közremőködı szervezet a támogatást a kifizetési kérelem beérkezésétıl számított 60 naptári 
napon belül, közvetlenül a szállító részére történı kifizetés esetén 30 naptári napon belül kifizeti. 

(6) A kedvezményezett által a hiánypótlásra igénybe vett idıtartam az (5) bekezdésben 
meghatározott idıszakba nem számít bele. 

21. § (1) A projekt költségnövekményét a kedvezményezett finanszírozza. Nagyprojekt 
esetében a költségnövekmény finanszírozása a (2)-(5) bekezdések szerint történik. 

(2) Amennyiben a nagyprojekt költsége a kedvezményezett által nem befolyásolható 
körülmény miatt növekedett meg, a kedvezményezett kérelmezheti a támogatási szerzıdés 
módosítását, részletesen bemutatva és számszerősítve a költségnövekmény egyes okait. 

(3) A nagyprojekt mőszaki tartalmának a kedvezményezett által történı változtatására, és a 
tervezettnél lassabb megvalósulásra visszavezethetı költségnövekményt a kedvezményezett 
finanszírozza. 

(4) A kedvezményezett által biztosított saját forrás aránya a nagyprojekt támogatásának 
növelése esetén sem csökkenhet. 

(5) A nagyprojekt támogatásának növelésérıl a Kormány jogosult dönteni. 

Közösségi hozzájárulás rendezése 



22. § (1) Miután a jogosult támogatás teljes összege kiutalásra került a kedvezményezett, a 
szállító vagy az engedményes részére, az Igazoló Hatóság az EMIR finanszírozási modul adatai 
alapján utólagosan elszámolja a közösségi hozzájárulásnak a központi költségvetés által 
elıfinanszírozott összegét, és - amennyiben a rendelkezésre álló uniós források lehetıvé teszik - 
ezen elszámolás jóváhagyását követı 3 munkanapon belül átutalja a vonatkozó operatív program 
forint bankszámlájáról a vonatkozó fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámlára. 

(2) Az Igazoló Hatóság nem számolhatja el azon támogatási összeg közösségi hozzájárulás 
részét, amely olyan költséget tartalmaz, amelyre vonatkozóan szabálytalansági vizsgálat van 
folyamatban vagy amelyre vonatkozóan a szabálytalanság ténye megállapítást nyert. 

V. Fejezet 

A SZÁMVITELI NYILVÁNTARTÁS, VALAMINT AZ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJE 

23. § (1) Az Európai Bizottság és az államháztartásért felelıs miniszter felé történı 
beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését az e rendelet szerinti elkülönített, 
eredményszemlélető kettıs könyvviteli nyilvántartásokkal kell biztosítani, amelyet a számvitelrıl 
szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: számviteli törvény) foglalt számviteli alapelvek 
figyelembevételével kell vezetni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti számviteli nyilvántartást egyrészrıl a saját tevékenységére 
vonatkozóan az Igazoló Hatóság vezeti, másrészrıl az irányító hatóságok és közremőködı 
szervezetek európai uniós támogatások lebonyolításával kapcsolatos feladataihoz kötıdı 
számviteli nyilvántartási kötelezettséget a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által átruházott 
feladatként a Magyar Államkincstár teljesíti, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség végsı 
felelısségének megtartása mellett, valamennyi operatív program tekintetében teljes körően, 
amelyet külön együttmőködési megállapodás szabályoz. 

(3) A (2) bekezdés szerinti elkülönített számviteli nyilvántartás részletes szabályait az Igazoló 
Hatóság határozza meg a Magyar Államkincstárral történt egyeztetést követıen, majd azt 
megküldi a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek is. A szabályzat módosítása során ugyanezt az 
eljárást kell alkalmazni. A részletes szabályok teljes körően tartalmazzák a számlarend és 
számlatükör felépítését. 

(4) A számviteli nyilvántartás vezetéséhez az Igazoló Hatóság és a Magyar Államkincstár az 
EMIR-t köteles alkalmazni. 

(5) Az EMIR-ben mind a követeléseket és azok pénzügyi teljesítését, mind a kötelezettségeket 
és azok pénzügyi teljesítését partnerenként és azon belül tételenként kell kimutatni. 

(6) Az Igazoló Hatóság és a Magyar Államkincstár a (3) bekezdésben szereplı szabályozásnak 
megfelelı számlarendet és számlatükröt köteles alkalmazni, az abban foglaltaktól eltérni - az 
EMIR támogatásával biztosítandó egységes, összevont országos adatgyőjtés, adatszolgáltatás és 
beszámolás érdekében - nem lehet. 

24. § (1) Az elkülönített, eredményszemlélető könyvvezetés alapján a számviteli törvény 
elıírásai szerinti éves beszámolót kell készíteni a tárgyévet követı év május 30-ig. 

(2) Az éves beszámolóval szemben támasztott tartalmi és formai követelményeket a 23. § (3) 
bekezdés szerinti szabályozásnak tartalmaznia kell. 

(3) Az éves zárások végrehajtása elıtt a Magyar Államkincstárnak az e rendelet 2. számú 
melléklete szerinti Nyilatkozatot kell kiállítania és a tárgyévet követı év február 28-ig 
megküldenie az Igazoló Hatóság részére. Az éves zárást az Igazoló Hatóság csak akkor hajthatja 
végre, ha a Nyilatkozat beérkezett. 



25. § (1) A számviteli nyilvántartásokat forintban kell vezetni. 
(2) Az Igazoló Hatóság és a Magyar Államkincstár a 23. § (3) bekezdésben meghatározott 

szabályozás szerint köteles a saját számviteli kézikönyvét a hozzá kapcsolódó ellenırzési 
nyomvonalakkal elkészíteni, melynek részei: 

a) számviteli folyamatok eljárási rendje, 
b) számviteli politika, a 23. § (6) bekezdése szerinti számlatükör, számlarend, 
c) bizonylati album. 
(3) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek biztosítania kell, hogy - a banki kivonatok kivételével 

- a számviteli bizonylatok rendelkezésre álljanak a számviteli feladatokat ellátó Magyar 
Államkincstárnál. A számviteli bizonylatok felsorolását a 23. § (2) bekezdés szerinti 
együttmőködési megállapodásban kell rögzíteni. 

(4) A számviteli nyilvántartások vezetésének irányítására olyan szakembert kell alkalmazni, aki 
megfelel a számviteli törvény 151. §-ában foglalt, képesítésre és gyakorlatra vonatkozó 
követelményeknek. 

26. § (1) A 23. §-ban foglalt elkülönített számviteli nyilvántartásnak biztosítania kell, hogy az 
Európai Bizottság részére küldendı évközi adatszolgáltatások, pénzügyi zárások számviteli 
nyilvántartásból, beszámolóból nyerhetı adatai, valamint az éves pénzügyi jelentések 
elkészítéséhez szükséges számviteli adatok megfelelı részletességgel rendelkezésre álljanak. E 
követelmény teljesítéséért az Igazoló Hatóság, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, valamint a 
Magyar Államkincstár vezetıi felelısek az ellenırzési nyomvonalban meghatározottak szerint. 

(2) Az Igazoló Hatóság elkülönített számviteli nyilvántartásainak vezetése során gondoskodik 
arról, hogy az alábbi információk naprakészen rendelkezésre álljanak: 

a) az Európai Bizottságtól beérkezett támogatások összege alapok szerint, operatív 
programonként, 

b) a fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámlákra továbbutalt közösségi 
hozzájárulás megtérítés címén kifizetett összegek, alaponként, operatív programonként és 
prioritásonként, 

c) az Igazoló Hatóság bankszámláinak tételes forgalma, 
d) az Igazoló Hatóság által igazolt, az Európai Bizottságtól igényelt, de az Európai Bizottság 

által még ki nem fizetett összegek, illetve a szabálytalanságok miatt visszajáró összegek, mint 
követelések, 

e) az Európai Bizottság felé fennálló visszafizetési kötelezettségek, illetve az Igazoló Hatóság 
által jóváhagyott, de még ki nem fizetett közösségi hozzájárulás rendezése miatti kötelezettségek 
összege. 

27. § Az elkülönített számviteli nyilvántartások vezetése során a Magyar Államkincstár az 
alábbi információk biztosításáért felelıs: 

a) a fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámláról a lebonyolítási bankszámlákra 
utalt központi költségvetési finanszírozás és a közösségi hozzájárulást elıfinanszírozó összegek, 
alaponként, operatív programonként és prioritásonként, 

b) a kedvezményezettek, a szállítók vagy az engedményesek részére a lebonyolítási 
bankszámláról kifizetett közösségi hozzájárulás és központi költségvetési finanszírozás összege 
prioritásonként, azon belül partnerek szerinti részletezettséggel, 

c) az adott operatív programhoz tartozó prioritásonkénti lebonyolítási bankszámlák forgalma, 
d) elıleg címén a kedvezményezettek részére kifizetett összegek, a kedvezményezettektıl 

visszajáró támogatások, valamint egyéb címen behajtandó összegek, mint követelések, 
e) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által jóváhagyott, engedélyezett, de a kedvezményezettek, 

illetve szállítók számára még ki nem fizetett összegek, valamint a kedvezményezettektıl 



behajtott, de a fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámlára még vissza nem utalt 
összegek, mint kötelezettségek, prioritásonként, azon belül partnerek szerinti részletezettséggel. 

VI. Fejezet 

KÖLTSÉGIGAZOLÁSI TEVÉKENYSÉGEK RENDJE 

Igazolás 

28. § (1) Az Igazoló Hatóság felelısségi körébe tartozik a kedvezményezetteknél felmerült - a 
kedvezményezettek által számlával vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló 
bizonylattal igazolt -, kifizetett költségek alapján az átutalási kérelem, a költségnyilatkozat, 
valamint a költségigazoló nyilatkozat kiállítása és benyújtása az Európai Bizottság részére. 

(2) Az Igazoló Hatóság jogosult a költségigazoló nyilatkozat alátámasztásához kapcsolódó, 
kiegészítı információ kérésére, melyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, illetve a közremőködı 
szervezet köteles haladéktalanul az Igazoló Hatóság rendelkezésére bocsátani. 

(3) Az Igazoló Hatóság az igazolási tevékenységének alátámasztása érdekében dokumentum 
alapú tényfeltáró vizsgálatot végez vagy helyszíni tényfeltáró látogatást tesz a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökségnél és a közremőködı szervezeteknél. A tényfeltáró vizsgálat során az 
Igazoló Hatóság meggyızıdik arról, hogy a kedvezményezett által benyújtott elszámolások 
ellenırzése kellı megalapozottságot nyújt-e a költségek elszámolhatóságának megállapításához, 
illetve hogy a kedvezményezetti elszámolások feldolgozása során érvényesülnek-e azok az 
ellenırzések, amelyek biztosítják az EMIR-be bekerülı adatok pontosságát és megbízhatóságát. 

(4) Az Igazoló Hatóság elızetes értesítése alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a 
közremőködı szervezet hozzáférést biztosít az Igazoló Hatóság által írásban felhatalmazott 
személyek részére a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél és a közremőködı szervezetnél 
elektronikus és papír formában rendelkezésre álló, igazoláshoz kapcsolódó dokumentumokhoz és 
adatokhoz. Az Igazoló Hatóság a közremőködı szervezeteknél kezdeményezett látogatásairól 
minden esetben tájékoztatja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget. 

29. § Annak érdekében, hogy az Igazoló Hatóság az irányítási és ellenırzési rendszerek 
megfelelıségét meg tudja ítélni, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: 

a) tájékoztatásul továbbítja az Igazoló Hatóság részére a saját és a közremőködı szervezetek 
ellenırzési rendszerében elkészült, vagy egyéb, ellenırzésre jogosult hazai vagy külföldi 
szervezetek által elkészített ellenıri jelentéseket - az Ellenırzési Hatóság által végzett 
ellenırzések kivételével - a jelentés kézhezvételét követı 5 munkanapon belül, 

b) tájékoztatásul megküldi az Igazoló Hatóság részére a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 
jóváhagyott mőködési kézikönyvet annak mellékleteivel és az ellenırzési nyomvonallal együtt, 
beleértve a közremőködı szervezetek eljárásrendjeit, 

c) írásban tájékoztatja az Igazoló Hatóságot a mőködési kézikönyvek és az ellenırzési 
nyomvonal módosításáról, illetve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a közremőködı 
szervezetek szerzıdéseiben foglalt átruházott feladatokról és a megvalósult lényegesebb 
szervezeti változásokról a módosítást követıen 1 hónapon belül, 

d) a VII. fejezet elıírásainak megfelelıen rendszeresen tájékoztatja az Igazoló Hatóságot a 
szabálytalanságok kezelésérıl, 

e) haladéktalanul írásban tájékoztatja az Igazoló Hatóságot az Európai Bizottság esetleges, 
irányítási és ellenırzési eljárásokkal, illetve monitoringgal kapcsolatban megfogalmazott 
ajánlásainak tartalmáról, vagy az Európai Bizottság által javasolt kiigazító intézkedések 



megvalósítása érdekében megtett lépésekrıl, illetve azokról az indokokról, amelyekre hivatkozva 
a javasolt intézkedéseket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vagy a közremőködı szervezet nem 
hozta meg. 

Hitelesítés 

30. § (1) Az operatív programok keretében megítélt támogatások felhasználásának hitelesítése 
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vagy az általa átruházott hatáskörben eljáró közremőködı 
szervezet feladata. 

(2) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség köteles a pályáztatás, a szerzıdéskötés, a pénzügyi 
lebonyolítás, a közbeszerzési eljárás lefolytatásának ellenırzése, a monitoring és a - az 
államháztartásért felelıs miniszter által közzétett módszertani útmutatónak megfelelı - 
folyamatba épített ellenırzés teljes folyamatára részletes eljárásrendet kidolgozni és elıírni annak 
alkalmazását a közremőködı szervezetek számára. 

31. § (1) A folyamatba épített ellenırzés részeként - az államháztartásért felelıs miniszter által 
közzétett módszertani útmutatónak megfelelıen - a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek vagy a 
közremőködı szervezetnek gondoskodnia kell a kedvezményezett által benyújtott valamennyi 
jelentés, nyilatkozat és bizonylat dokumentum alapú, formai és tartalmi ellenırzésének 
lefolytatásáról. 

(2) A pénzügyi lebonyolítás során a dokumentum alapú ellenırzés a kifizetési kérelem és az azt 
alátámasztó bizonylatok (pl. számlák, számlaösszesítık, vagy egyéb, a gazdasági eseményt 
hitelesen dokumentáló bizonylatok, szállítólevelek, bankkivonatok) ellenırzésébıl áll. 

(3) A bekért bizonylatoktól függıen a dokumentum alapú ellenırzések keretében legalább a 
következıket kell ellenırizni: 

a) a projektek támogatási szerzıdéseknek (ideértve az azoknak elválaszthatatlan részét képezı 
mellékleteket, pl. a beadott pályázatot is) megfelelı fizikai és pénzügyi elırehaladását, 

b) a benyújtott számla, vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat 
valós költségeken alapul, az operatív program keretében jóváhagyott projekt kapcsán merült fel 
és megfelel a program célkitőzéseinek, 

c) a beadott bizonylatok, dokumentumok alapján megállapítható, hogy az állami támogatás, a 
környezetvédelem, az esélyegyenlıség és a fenntartható fejlıdés követelményeit betartották, 

d) közvetlenül a szállító részére történı kifizetés esetén a kedvezményezett vagy a támogatási 
szerzıdésben megnevezett, a projekt végrehajtásában részt vevı kifizette-e a számla összegének 
a támogatáson felüli részét, 

e) a teljesítés igazolását, 
f) a köztartozás-mentességet az EMIR-en keresztül, 
g) a kettıs finanszírozás elkerülésére vonatkozó elıírások teljesülését, 
h) valamint azt, hogy a benyújtott számlán vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen 

dokumentáló bizonylaton szereplı teljesítés összhangban van a pályázatra vonatkozó döntéssel és 
a szerzıdéses feltételekkel, a fizikai és teljesítmény mutatószámok teljesítésével, a tárgyi és 
idıbeli elszámolhatósági szabályokkal, a közbeszerzésre vonatkozó közösségi és nemzeti 
elıírásokkal. 

32. § (1) A folyamatba épített ellenırzés részeként a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek vagy a 
közremőködı szervezetnek - az államháztartásért felelıs miniszter által közzétett módszertani 
útmutatónak megfelelıen - gondoskodnia kell a kockázatelemzésen alapuló mintavételezéssel 
kiválasztott projektek megvalósításnak helyszíni ellenırzésérıl. 



(2) Amennyiben a projekthez nyújtott támogatás meghaladja az 50 millió forintot, a 
közremőködı szervezet a projektet legalább egyszer - amennyiben kockázatelemzés korábban 
nem indokolja - a megvalósítás zárásakor a helyszínen ellenıriz. 

(3) Amennyiben a projekthez nyújtott támogatás meghaladja a 250 millió forintot, a 
közremőködı szervezet a projektet évente legalább egyszer, és a megvalósítás zárásakor a 
helyszínen ellenıriz. 

(4) A helyszíni ellenırzések során ellenırizni kell különösen: 
a) a projektek támogatási szerzıdéseknek (ideértve az azoknak elválaszthatatlan részét képezı 

mellékleteteket, pl. a beadott pályázatot is) megfelelı fizikai és pénzügyi elırehaladását, 
b) az elırehaladási jelentések és a projekt tényleges fizikai és pénzügyi elırehaladásának 

összhangját, 
c) a kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok (pl. számlák, vagy egyéb a gazdasági eseményt 

hitelesen dokumentáló bizonylatok, szállítólevelek, bankkivonatok, elırehaladási jelentések) 
eredeti példánya a kedvezményezettnél rendelkezésre áll és fellelhetı, továbbá megegyezik a 
kedvezményezett által a kifizetési kérelemhez benyújtott hiteles másolatokkal, 

d) a kedvezményezett által benyújtott nyilatkozat összhangját az azt megalapozó 
bizonylatokkal, 

e) a termékek/szolgáltatások teljesítésének a támogatási szerzıdéssel való összhangját, 
f) a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi szabályok betartását, 
g) a közbeszerzésekre vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok betartását a VII. fejezetben 

foglaltak szerint, 
h) az állami támogatás, a környezetvédelem, az esélyegyenlıség és a fenntartható fejlıdés 

követelményeinek betartását. 
(5) A helyszíni ellenırzések keretében a kifizetési kérelemben szereplı költségek 

elszámolhatóságának megállapításához ellenırizni kell a számlákat, ezek között a korábbi 
számlaösszesítı(k)ben feltüntetett, de másolatban be nem nyújtott számlákat is, a számlákhoz 
kapcsolódó szerzıdéseket, és az azokhoz a kapcsolódó teljesítésigazolásokat. 

(6) A folyamatba épített ellenırzéseket (ideértve a dokumentumalapú ellenırzéseket és a 
kockázatelemzésre, mintavételezésre alapozott helyszíni ellenırzéseket) megfelelıen 
dokumentálni kell, rögzítve az elvégzett munkát, az ellenırzések eredményeit, valamint 
szabálytalanságok és hibák feltárása esetén a megtett intézkedéseket. 

32/A. § (1) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség gondoskodik a projekt értékelésnek és bírálatnak 
a támogatásra vonatkozó döntés elıkészítésében vagy meghozatalában részt vevıktıl független 
ellenırzésérıl. Az ellenırzés a projektkiválasztás szempontjainak való megfelelés vizsgálatára 
terjed ki. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenırzést évente legalább egy alkalommal, a normatív 
támogatások kivételével az egyes operatív programokból finanszírozott, támogatásban részesített 
projektek legalább 5%-ánál kell elvégezni. 

33. § (1) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vagy az általa átruházott hatáskörben eljáró 
közremőködı szervezet minden hónap 10. napjáig hitelesítési jelentést állít ki, melyben 
nyilatkozik arról, hogy meggyızıdött arról, hogy a megelızı hónapban jóváhagyott, az EMIR-
ben rögzített és a kedvezményezett részére kiutalt támogatási összegekkel kapcsolatos 31. § 
szerinti dokumentum alapú ellenırzéseket, továbbá az adott hónapra ütemezett 32. § szerinti 
helyszíni ellenırzéseket elvégezte. 

(2) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a közremőködı szervezet által összeállított hitelesítési 
jelentést egyetértése esetén ellenjegyzést követıen 5 munkanapon belül továbbítja az Igazoló 
Hatóság részére. 



(3) A hitelesítési jelentés ellenjegyzésének alátámasztása érdekében a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség maga is jogosult ellenırzéseket végezni a közremőködı szervezeteknél. Ezen 
ellenırzések eredményérıl az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség rendszeresen tájékoztatja az 
Igazoló Hatóságot. 

VII. Fejezet 

AZ ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT 
KÖZBESZERZÉSEK ELLENİRZÉSE 

34. § (1) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vagy a közremőködı szervezet vezetıje - az 
államháztartásért felelıs miniszter által közzétett módszertani útmutatónak megfelelı - a 
folyamatba épített ellenırzés részeként köteles gondoskodni a kockázatelemzéssel kiválasztott 
projektek esetében a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
és a közbeszerzésekre vonatkozó közösségi rendelkezések elıírásainak teljesülésének 
ellenırzésérıl. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti folyamatba épített ellenırzés az egyenlı bánásmód, a 
diszkriminációmentesség, az átláthatóság és a nemzeti elbánás alapelveinek tiszteletben tartása, 
valamint a verseny tisztaságának érvényesülése érdekében különösen az alábbiak vizsgálatát 
foglalja magában: 

a) a megvalósíthatósági tanulmányok minısége, a közbeszerzési mőszaki leírás, a projekt 
költségvetés tervezésének megfelelı minısége és pontossága, a közbeszerzési eljárási rend 
megállapításához szükséges becsült érték meghatározásának megfelelısége; 

b) az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívás megfelelısége és azok közzététele; 
c) az alkalmazott közbeszerzési eljárás kiválasztásának megfelelısége; 
d) a szerzıdés különbözı fázisai közötti kölcsönös összefüggés; 
e) pénzügyi tervek rendelkezésre állása; 
f) a Kbt. által elıírt esetekben a hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele; 
g) az eredményhirdetést követıen az eljárás eredményrıl vagy eredménytelenségrıl szóló 

tájékoztatási kötelezettség teljesítése, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerzıdés 
nyilvánosságára vonatkozó követelmények betartása; 

h) az ajánlatok értékelésének megfelelısége, kellıen részletes bírálóbizottsági jegyzıkönyv 
megléte, amely bemutatja a döntéshozatal folyamatát; 

i) a szerzıdés teljesítésének megfelelısége, szerzıdésmódosítás esetén a módosítás 
körülményeinek és indokoltságának megfelelısége. 

(3) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vagy a közremőködı szervezet az (1) és (2) bekezdés 
szerinti folyamatba épített ellenırzési kötelezettségének a kockázatelemzéssel kiválasztott 
projektek esetében dokumentum alapú, illetve helyszíni ellenırzéssel tesz eleget. 

(4) Amennyiben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vagy a közremőködı szervezet vezetıjének 
döntése alapján indokolt, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vagy a közremőködı szervezet 
jogosult a közbeszerzési eljárás dokumentumait a kedvezményezettıl bekérni, illetve az eljárás 
bármely szakaszában közbeszerzési szakértı megfigyelıt (a továbbiakban: megfigyelı) delegálni. 

(5) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek megvalósítása érdekében lefolytatott 
közbeszerzési eljárásokat az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység 
teljes körő folyamatba épített dokumentum alapú ellenırzés alá vetheti, illetve a közbeszerzési 
eljárás során bármikor megfigyelıt delegálhat. Az 1 milliárd forintot meghaladó támogatással 
megvalósuló projektek keretében lefolytatott közösségi értékhatárt elérı vagy meghaladó értékő 



közbeszerzések esetén az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység 
köteles ellenırizni és megfigyelıt delegálni a fentiek szerint. 

(6) Az EKKE az (5) bekezdésben említett esetekben közbeszerzési szakértıi jelentést készít, 
amelyet a minıségellenırzési szakértıi jelentés esetében a közremőködı szervezet részére, 
szabályossági szakértıi jelentés esetén a közbeszerzési bírálóbizottság elnöke és a közremőködı 
szervezet részére küld meg. 

35. § (1) Amennyiben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vagy a közremőködı szervezet 
vezetıjének a folyamatba épített ellenırzés során a Kbt., illetve a közbeszerzésekre vonatkozó 
közösségi rendelkezések megsértése jut tudomására, 5 munkanapon belül írásban felhívja erre - 
közremőködı szervezet által történı észlelés esetén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség egyidejő 
tájékoztatása mellett - a kedvezményezett figyelmét. 

(2) Amennyiben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vagy a közremőködı szervezet olyan, a 
Kbt.-be ütközı magatartást vagy mulasztást észlel, amely felveti a szabálytalanság gyanúját, 
akkor a Kbt. 327. §-a (1) bekezdésének g) pontja alapján a Közbeszerzési Döntıbizottság 
eljárását kezdeményezi, illetve szükség esetén a támogatás folyósítását felfüggeszti. 

(3) A kedvezményezett az (1) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételét követı 8 munkanapon 
belül köteles írásban kifejteni álláspontját a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vagy a közremőködı 
szervezet részére. A kedvezményezett írásban kifejtett álláspontjától függıen, indokolt esetben a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vagy a közremőködı szervezet vezetıje 5 munkanapon belül 
kezdeményezheti a támogatási szerzıdés módosítását vagy a támogatási szerzıdéstıl való 
elállást. A közremőködı szervezet vezetıjének döntésérıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
vezetıjét haladéktalanul értesíteni kell. 

(4) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vagy a közremőködı szervezet a Közbeszerzési 
Döntıbizottság érdemi határozatának megismerését követıen haladéktalanul dönt a határozattal 
érintett projekt támogatásának további feltételeirıl, szükség szerint a támogatási szerzıdés 
módosításáról, vagy a támogatási szerzıdéstıl való elállásról. 

(5) Ha a kedvezményezett és/vagy a támogatási szerzıdésben megnevezett, a projekt 
végrehajtásában részt vevı által lefolytatott közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési 
döntıbizottsági határozat bírósági felülvizsgálatát kérték, a kedvezményezett a megtámadott 
Közbeszerzési Döntıbizottság határozatának megküldésével haladéktalanul tájékoztatja a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget vagy a közremőködı szervezetet a bírósági eljárás elindításáról 
és annak eredményérıl. 

VIII. Fejezet 

SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSE 

36. § (1) A szabálytalanságok nyilvántartása és jelentése érdekében az Igazoló Hatóság, a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a közremőködı szervezetek vezetıi kijelölik a 
szabálytalanságok nyilvántartásáért és jelentéséért felelıs szervezeti egységet vagy személyt (a 
továbbiakban: szabálytalanság-felelıs). 

(2) A szabálytalanság-felelıs gondoskodik 
a) a szabálytalanságok nyilvántartásáról, 
b) a szabálytalanságokkal kapcsolatos negyedéves jelentések összeállításáról, 
c) az EMIR szabálytalanságokkal kapcsolatos adatokkal történı feltöltésérıl, 
d) az OLAF Koordinációs Irodával történı együttmőködésrıl, 
e) az Igazoló Hatósággal történı együttmőködésrıl. 



37. § (1) A lebonyolításban érintett szervezetek vezetıi kötelesek szabálytalanság gyanúja 
esetén a szabálytalansági eljárást lefolytatni. 

(2) Amennyiben az Európai Bizottság, az Ellenırzési Hatóság, a belsı ellenırzési részleg, az 
Igazoló Hatóság vagy bármely, ellenırzést végzı szervezet szabálytalanság gyanújáról értesíti a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetıjét, akkor a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetıje (vagy 
döntése alapján az érintett szervezet vezetıje) köteles a szabálytalansági vizsgálat lefolytatására, 
vagy amennyiben az ellenırzést végzı szerv megállapításait elfogadja, további vizsgálat 
lefolytatása nélkül megállapíthatja a szabálytalanságot. 

(3) A támogatási folyamat bármely szakaszában a szervezet azon tagja, aki szabálytalanság 
gyanúját észlelte vagy akinek ilyen gyanú tudomására jutott, azonnal írásban rögzíti a gyanút, 
melyet haladéktalanul megküld a szervezet szabálytalanság-felelısnek. 

(4) A szervezet szabálytalanság-felelıse haladéktalanul megküldi a szervezet vezetıjének a 
szabálytalansági gyanúról kapott tájékoztatást, a kapcsolódó dokumentumokat, valamint 
vonatkozó véleményét, javaslatot téve az ügy kivizsgálására vagy annak mellızésére; majd a 
szabálytalanság gyanúját 2 munkanapon belül rögzíti az EMIR-ben. 

(5) A szervezet vezetıje 2 munkanapon belül dönt a szabálytalansági vizsgálat elindításáról 
vagy az arra irányuló javaslat elutasításáról, vagy dönt a szabálytalansági gyanú kivizsgálására 
vonatkozó javaslat és a kapcsolódó dokumentumoknak az érintett szervezethez történı 
átadásáról, melyrıl egyidejőleg értesíti a szervezet szabálytalanság-felelısét, továbbá - 
közremőködı szervezet esetén - a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget. 

(6) A szabálytalansági vizsgálat elindításáról való döntés esetén, azzal egyidejőleg ki kell 
jelölni a szabálytalansági vizsgálat vezetıjét, valamint a vizsgálatba bevonandó szakértıket. A 
szabálytalanság-felelıs a szabálytalansági vizsgálat leiindításának vagy elutasításának tényét 2 
munkanapon belül rögzíti az EMIR-ben. 

38. § (1) A közremőködı szervezetnél elindított szabálytalansági vizsgálat lefolytatásának 
jogát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség annak az EMIR-ben történt rögzítését követı 3 
munkanapon belül magához vonhatja. Ebben az esetben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
döntésérıl írásban értesíti a közremőködı szervezet vezetıjét és szabálytalanság felelısét, és 
egyúttal kéri a szabálytalanság elkövetését alátámasztó dokumentumok megküldését. 

(2) A közremőködı szervezet szabálytalanság-felelıse az eredeti dokumentumokat - másolat 
megtartása mellett - az (1) bekezdés szerinti megkereséstıl számított 5 munkanapon belül 
megküldi a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek. 

39. § (1) A szabálytalansági vizsgálat eredményérıl - szabálytalanság megállapításának 
hiányában is - a vizsgálat vezetıje szabálytalanság-vizsgálati jelentést készít. 

(2) A szabálytalanság-vizsgálati jelentésnek tartalmaznia kell: 
a) az érintett projekt megnevezését, a kedvezményezett adatait, 
b) az érintett összeg nagyságát finanszírozási forrásonként, 
c) a szabálytalansági gyanúról való tudomásszerzés módját és idejét,, 
d) a szabálytalansági gyanú rövid összefoglalását, 
e) a vizsgálatban közremőködık megnevezését, 
f) a megvizsgált dokumentumok, körülmények és tények felsorolását, 
g) a meghallgatott személyek megnevezését, a meghallgatás, illetve a helyszíni vizsgálat során 

készült jegyzıkönyvnek a vizsgálatot végzı és a meghallgatott, illetve a helyszíni vizsgálat során 
jelen lévı személyek aláírásával ellátott példányát, 

h) a meghallgatott, illetve a helyszíni vizsgálat során jelen lévı személynek a g) pont szerinti 
jegyzıkönyv tartalmával kapcsolatos egyet nem értése esetén az erre utaló záradékot, 



i) a vizsgálat során megállapított következtetéseket, és az azt alátámasztó dokumentumoknak a 
vizsgálatvezetı által hitelesített másolatát. 

(3) A szabálytalanság tényének megállapítása esetén a szabálytalanság-vizsgálati jelentésnek 
tartalmaznia kell továbbá 

a) a megsértett rendelkezések pontos hivatkozását, 
b) hogy a szabálytalanság Európai Bizottság által meghatározott jelentéstételi kötelezettség alá 

tartozik, 
c) rendszerjellegő szabálytalanság megállapítása esetén az arra való utalást, valamint 
d) a további intézkedésekre tett javaslatot. 
(4) A szervezet vezetıje a szabálytalanság-vizsgálati jelentés alapján dönt a szabálytalansági 

vizsgálat lezárásáról. 
(5) A szabálytalansági vizsgálat lezárulhat: 
a) annak megállapításával, hogy nem történt szabálytalanság és a szabálytalansági eljárás 

intézkedés nélküli megszüntetésével, vagy 
b) szabálytalanság megtörténtét megállapító és intézkedést elrendelı döntéssel. 
40. § (1) A szervezet vezetıje a jelentés, valamint döntésének megküldésével értesíti a 

szabálytalanság-felelıst. 
(2) Amennyiben a szabálytalansági vizsgálat szabálytalanságot állapít meg, a szervezet 

vezetıje dönt a szükséges intézkedések alkalmazásáról. 
(3) A szabálytalansági vizsgálat lezárásának idıpontja a 39. § (5) bekezdés szerinti 

döntéshozatal napja. 
(4) A szabálytalanság-felelıs a szabálytalansági vizsgálat eredményeit a döntéshozataltól 

számított 2 munkanapon belül rögzíti az EMIR-ben. 
(5) A szabálytalansági eljárás lefolytatásáról az Igazoló Hatóságnak, a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökségnek és a közremőködı szervezeteknek a szabálytalanság gyanújának a 
szabálytalanság-felelıs tudomására jutásától számított 45 naptári napon belül kell gondoskodnia. 

(6) Ha a szabálytalanság megállapításához más hatóság elızetes döntése szükséges, a 
szabálytalansági eljárást mindaddig fel kell függeszteni, amíg a hatáskörrel rendelkezı hatóság 
határozatot nem hozott. A felfüggesztés idıtartama az elintézési határidıbe nem számít be. A 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a szabálytalansági eljárás felfüggesztésének elrendelésével 
egyidejőleg dönthet a kifizetések felfüggesztésének elrendelésérıl. A kifizetések 
felfüggesztésének elrendelésérıl és megszüntetésérıl a kedvezményezettet haladéktalanul 
tájékoztatni kell. 

(7) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a honlapján közzéteszi - a személyes adatok kivételével - 
a szabálytalansági eljárásban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a közremőködı szervezet által 
hozott, szabálytalanság megtörténtét megállapító döntéseket, a döntést követı 30 napon belül a 
kedvezményezett nevének, a projekt címének, a szabálytalanság elkövetése módjának, a 
szabálytalanság következményének, és a szabálytalansággal érintett összegnek a feltüntetésével. 

41. § Rendszerjellegő szabálytalanság megállapításáról a szabálytalansági vizsgálatot lefolytató 
szervezet vezetıje köteles a szervezet belsı ellenırzését, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget, az 
ellenırzési hatóságot és az Igazoló Hatóságot 5 munkanapon belül értesíteni. 

42. § (1) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felelıssége annak biztosítása, hogy a már kifizetett, 
de szabálytalanul felhasznált támogatási összegek a kedvezményezettektıl behajtásra kerüljenek. 
A behajtott összeget a lebonyolítási bankszámlán történı jóváírásáról szóló bankszámlakivonat 
kézhezvételét követı 5 munkanapon belül a megfelelı fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási 
keretszámlára kell visszautalni. Amennyiben a visszafizetett támogatás összege korábban az 
Igazoló Hatóságtól lehívásra került, akkor a behajtott összeg közösségi támogatási részét a 



fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámlán történı jóváírásáról szóló 
bankszámlakivonat kézhezvételét követı 5 munkanapon belül kell visszautalni az Igazoló 
Hatóság bankszámlájára. 

(2) A Magyar Államkincstár által kiállított bankszámlakivonatok adatait a bankszámla felett 
rendelkezıknek az EMIR-ben a kézhezvételt követı 2 munkanapon belül kell rögzíteni és a 
rögzítést követı 2 munkanapon belül jóváhagyni. 

(3) Amennyiben az Európai Bizottság visszafizetésre szólítja fel az Igazoló Hatóságot, és a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Igazoló Hatóság értesítését követıen nem tudja behajtani a 
szabálytalanságban érintett összeget, akkor az Áht. 13/C. § értelmében a szabálytalanságért 
felelıs, illetve annak hiányában a szabálytalanul felhasznált forrást folyósító fejezet 
költségvetésébıl kell az érintett összeget, az Igazoló Hatóság megfelelı bankszámlájára 
visszapótolni az Igazoló Hatóság által megadott fizetési határidıre. 

(4) Amennyiben a szabálytalanságban érintett összegeket a program zárásáig nem sikerült 
behajtani, akkor a behajtásra tett kísérletek és intézkedések valamennyi dokumentációját legalább 
a program zárását követı harmadik év végéig programonkénti bontásban meg kell ırizni. 

(5) Az Igazoló Hatóság a vonatkozó operatív program bankszámláján jóváírt összeggel 
csökkentett átutalás igénylés dokumentációt nyújt be az Európai Bizottságnak. 

43. § (1) Minden negyedévet követı 4 héten belül a közremőködı szervezet a szabálytalansági 
eljárás indításáról, a megtett intézkedésekrıl és azok eredményeirıl az Európai Bizottság által 
meghatározott formában jelentést küld a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részére. 

(2) Minden negyedévet követı 6 héten belül a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a 
szabálytalansági eljárások indításáról, a megtett intézkedésekrıl és azok eredményeirıl az 
Európai Bizottság által meghatározott formában jelentést küld az Igazoló Hatóság részére. 

(3) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a negyedik negyedéves szabálytalansági jelentések 
mellékleteként kimutatást küld az Igazoló Hatóság részére az operatív program projektjei 
keretében visszavont összegekrıl, továbbá a behajtott, illetve adott idıpontban behajtásra váró, a 
behajtási eljárások megindításának éve szerint osztályozott összegekrıl, illetve tájékoztatja az 
Igazoló Hatóságot a behajtott összegek újrafelhasználásának módjáról. 

(4) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a szabálytalansági eljárások indításáról, a megtett 
intézkedésekrıl és azok eredményeirıl az Európai Bizottság által meghatározott formában a 
szabálytalanságról hozott döntést követı 5 munkanapon belül jelentést küld az Igazoló Hatóság 
részére, abban az esetben, ha a szabálytalanság újfajta jogellenes gyakorlat elkövetésére utal, 
vagy Magyarország területén kívül is hatásai vannak. 

(5) Minden negyedévet követı 6 héten belül a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatást 
küld az Igazoló Hatóság részére, amennyiben a rendelkezésre álló dokumentumok alapján 
feltételezhetı, hogy egy szabálytalansággal érintett, korábban kifizetett támogatási összeg nem 
fizettethetı vissza. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a támogatást odaítélı határozat másolatát, 
a kedvezményezettnek folyósított utolsó kifizetés dátumát, a beszedési utalvány másolatát, csıd 
esetén a kedvezményezett fizetésképtelenségét igazoló dokumentum másolatát és a vonatkozó 
összeg visszafizetése céljából hozott intézkedések és azok eredményének összefoglalását, azok 
dátumának megjelölésével. A kézhezvételtıl számított egy héten belül az Igazoló Hatóság 
megküldi a tájékoztatást az Európai Bizottság részére, abban az esetben, ha az érintett összeg 
részben vagy egészben az Európai Bizottságtól lehívásra került. 

44. § (1) Minden negyedévet követı 7 héten belül a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 
benyújtott negyedéves jelentések alapján az Igazoló Hatóság köteles jelentést küldeni az OLAF 
Koordinációs Iroda részére az 1828/2006 EK rendelet alapján, a jelentéstételi kötelezettség alá 
esı, a programok lebonyolítása során tapasztalt szabálytalanságokról vagy visszaélésekrıl, az 



ezekkel kapcsolatban megtett intézkedésekrıl, illetıleg a folyamatban levı államigazgatási, 
bírósági eljárások helyzetérıl. A jelentést az OLAF Koordinációs Iroda megküldi az Európai 
Bizottság (Európai Csalásellenes Hivatal) részére, illetve annak személyes adatokat nem 
tartalmazó kivonatát az Ellenırzési Hatóságnak tájékoztatásul. 

(2) A negyedik negyedéves jelentéshez csatolva az Igazoló Hatóság a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség által negyedévente benyújtott jelentések alapján évente egyszer kimutatást küld az 
OLAF Koordinációs Irodának a visszavont összegekrıl, továbbá a behajtott, illetve a behajtásra 
váró összegekrıl, a behajtási eljárás megindításának éve szerinti csoportosításban, melyet az 
OLAF Koordinációs Iroda továbbít az Európai Bizottság (Európai Csalásellenes Hivatal) részére, 
illetve annak személyes adatokat nem tartalmazó kivonatát megküldi az Ellenırzési Hatóságnak 
tájékoztatásul. 

(3) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által benyújtott 43. § (4) bekezdés szerinti jelentést az 
Igazoló Hatóság köteles a kézhezvételt követı 5 munkanapon belül megküldeni az OLAF 
Koordinációs Iroda részére. A jelentést az OLAF Koordinációs Iroda megküldi az Európai 
Bizottság (Európai Csalásellenes Hivatal) részére, illetve szükség esetén a szabálytalanságban 
érintett többi tagállam részére, továbbá a jelentés személyes adatokat nem tartalmazó kivonatát 
megküldi az Ellenırzési Hatóságnak tájékoztatásul. 

IX. Fejezet 

AZ ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK ELLENİRZÉSE 

Belsı ellenırzés 

45. § (1) Az irányító hatóságok belsı ellenırzését a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség belsı 
ellenırzési egysége látja el. A közremőködı szervezetek, illetve az Igazoló Hatóság 
mőködésének belsı ellenırzését biztosítani kell, melyet a közremőködı szervezetet mőködtetı 
jogi személy, illetve az Igazoló Hatóság funkcionálisan független, kizárólag ezen feladatok 
végrehajtására kialakított belsı ellenırzési részlege lát el. Az ellátandó belsı ellenırzési 
tevékenység tekintetében az Áht., valamint a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet elıírásait kell alkalmazni. 

(2) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség belsı ellenırzési egysége, valamint a közremőködı 
szervezetek, illetve az Igazoló Hatóság belsı ellenırzési részlegei az operatív programok 
jóváhagyásától számított legfeljebb 3 hónapon belül megküldik ellenırzési stratégiájukat (az 
annak alapjául szolgáló kockázatelemzéssel együtt) az Ellenırzési Hatóság részére. A stratégia 
változását haladéktalanul meg kell küldeni az államháztartásért felelıs miniszter és az Ellenırzési 
Hatóság részére. 

(3) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség belsı ellenırzési egysége, valamint a közremőködı 
szervezetek, illetve az Igazoló Hatóság belsı ellenırzési részlegei az általuk az európai uniós 
támogatások vonatkozásában lefolytatott belsı ellenırzések lezárt ellenırzési jelentéseit 
haladéktalanul megküldik az Ellenırzési Hatóság részére. 

(4) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség belsı ellenırzési egysége, valamint a közremőködı 
szervezetek belsı ellenırzési részlegei az általuk az európai uniós támogatások vonatkozásában 
lefolytatott belsı ellenırzések lezárt ellenırzési jelentéseit haladéktalanul megküldik az Igazoló 
Hatóság részére. 

(5) 



Ellenırzési tervezés (stratégia és éves terv) 

46. § (1) Az Ellenırzési Hatóság az Európai Bizottság által meghatározott módszertan alapján - 
az Audit Bizottság véleményének kikérésével - elkészíti a nemzeti ellenırzési stratégiát, illetve - 
szükség esetén - annak módosítását. 

(2) Az Ellenırzési Hatóság az (1) bekezdés szerinti kockázatelemzéshez figyelembe veszi a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a közremőködı szervezetek és az Igazoló Hatóság belsı 
ellenırzési egységei által készített ellenırzési stratégiákat és kockázatelemzést. 

(3) Az Ellenırzési Hatóság az operatív program jóváhagyásától számított 9 hónapon belül 
benyújtja a nemzeti ellenırzési stratégiát az Európai Bizottságnak. 

(4) Amennyiben az Európai Bizottság az (1)-(3) bekezdéseknek megfelelıen benyújtott 
nemzeti ellenırzési stratégia kézhezvételét követı 3 hónapon belül észrevételt tesz a benyújtott 
stratégiára vonatkozóan, az Ellenırzési Hatóság - az Audit Bizottság véleményének kikérésével - 
köteles az Európai Bizottság által a válaszadásra meghatározott idın belül a nemzeti ellenırzési 
stratégiát felülvizsgálni és az észrevételekre vonatkozó válaszokat az Európai Bizottságnak 
megküldeni. 

(5) Az Ellenırzési Hatóság az Európai Bizottság által elfogadott nemzeti ellenırzési stratégiát 
megküldi a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a közremőködı szervezetek részére. 

47. § (1) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség belsı ellenırzési egysége, valamint a közremőködı 
szervezetek, illetve az Igazoló Hatóság belsı ellenırzési részlegei minden év október 15-ig 
megküldik éves ellenırzési tervüket (az annak alapjául szolgáló kockázatelemzéssel együtt) az 
államháztartásért felelıs miniszter és az Ellenırzési Hatóság részére. Az éves ellenırzési terv 
változását haladéktalanul meg kell küldeni az államháztartásért felelıs miniszter és az Ellenırzési 
Hatóság részére. 

(2) Az Ellenırzési Hatóság az általa végzett kockázatelemzés és mintavételezés alapján - az 
Audit Bizottság véleményének kikérésével - október 31-ig elkészíti az éves ellenırzési tervét, 
illetve - szükség esetén - annak módosítását. 

(3) Az Ellenırzési Hatóság évente felülvizsgálja a nemzeti ellenırzési stratégiát. 

Rendszerellenırzés 

48. § (1) Az 1083/2006/EK rendelet 62. cikkével kapcsolatos rendszerellenırzéseket éves 
rendszerességgel az Ellenırzési Hatóság végzi el. 

(2) Az Ellenırzési Hatóság az (1) bekezdésben meghatározott rendszerellenırzésekrıl készült 
ellenırzési jelentést a jelentés lezárását követıen haladéktalanul megküldi az Európai Bizottság, 
valamint az Igazoló Hatóság részére. 

A projektek mintavételes ellenırzése 

49. § (1) Az Ellenırzési Hatóság elvégzi az operatív programok esetében a teljes támogatható 
kiadások mintavételes ellenırzését. Az ellenırzések mintavételezési alapja az Igazoló Hatóság 
által az Európai Bizottság felé igazolt költség. 

(2) Az Ellenırzési Hatóság részére korlátlan hozzáférést kell biztosítani az EMIR-ben tárolt 
adatokhoz. 

(3) Az Ellenırzési Hatóság a mintavételes ellenırzésekrıl készült ellenırzési jelentést a 
jelentés lezárását követıen haladéktalanul megküldi az Igazoló Hatóság részére. 



Intézkedési tervekre vonatkozó különleges szabályok 

50. § (1) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az Igazoló Hatóság és a közremőködı szervezet 
vezetıje köteles valamennyi vonatkozó, az európai uniós támogatások felhasználásával 
összefüggı ellenırzési jelentés alapján a jelentés kézhezvételétıl számított 30 naptári napon belül 
intézkedési tervet készíteni - amennyiben a jelentésben rá vonatkozó, intézkedést igénylı 
megállapítás, ajánlás vagy javaslat szerepel -, és felelıs annak végrehajtásáért, nyilvántartásáért, 
illetve a végrehajtás nyomon követéséért. 

(2) Az intézkedési terveket, azok elkészültét követı 15 naptári napon belül köteles megküldeni 
a) a közremőködı szervezet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az Igazoló Hatóság és az 

Ellenırzési Hatóság részére; 
b) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Igazoló Hatóság és az Ellenırzési Hatóság részére; 
c) az Igazoló Hatóság az Ellenırzési Hatóság részére. 
(3) Az (1) bekezdésben felsorolt szervezetek vezetıi gondoskodnak az intézkedési terveikben 

megfogalmazottak megvalósításának (különös tekintettel a szabálytalanságok kezelésével 
kapcsolatos intézkedésekre) folyamatos nyomon követésérıl, melynek helyzetérıl negyedévente 
tájékoztatják egymást a (2) bekezdésben foglaltak szerint. 

(4) A (3) bekezdés szerinti, június 30-án esedékes negyedéves tájékoztatás helyett éves 
összefoglaló beszámolást kell készíteni. 

Zárónyilatkozatok 

51. § (1) Az operatív programok végsı elszámolásához kapcsolódóan a zárónyilatkozat 
kiadásához szükséges ellenırzéseket az Ellenırzési Hatóság hajtja végre. 

(2) Az irányító hatóságok vezetıi az egyes programok várható lezárását a zárás idıpontját 
megelızı év október 15-ig jelzik az Ellenırzési Hatóságnak, hogy a zárónyilatkozat kiadásához 
kapcsolódó ellenırzéseket munkatervében tervezni tudja. 

(3) A programok lezárásáról az irányító hatóságok vezetıi a lezárást követı 8 munkanapon 
belül tájékoztatják az Ellenırzési Hatóságot. 

(4) Az Ellenırzési Hatóság az operatív programok, a végsı egyenleg átutalási igénylés 
dokumentációi, illetve a projekt zárójelentésének kézhezvételét követıen lefolytatja a 
zárónyilatkozat kiadásához szükséges ellenırzéseket. Az Ellenırzési Hatóság elkészíti - az Audit 
Bizottság véleményének kikérésével - a záró ellenırzési jelentést és a zárónyilatkozatot, melyeket 
2017. március 31-ig megküld az Európai Bizottságnak. 

(5) Amennyiben az Európai Bizottság az (1)-(4) bekezdéseknek megfelelıen benyújtott 
zárónyilatkozat kézhezvételét követı 5 hónapon belül véleményt tesz a benyújtott zárónyilatkozat 
tartalmára vonatkozóan, az Ellenırzési Hatóság - az Audit Bizottság bevonásával - köteles az 
Európai Bizottság által a válaszadásra meghatározott idın belül a zárónyilatkozatot felülvizsgálni 
és az észrevételekre vonatkozó válaszokat az Európai Bizottságnak megküldeni. 

52. § (1) Az operatív programok 1083/2006/EK rendelet 88. cikke szerinti részleges lezárása 
esetén az érintett kiadások jogszerőségét és szabályszerőségét értékelı részleges lezárásról szóló 
nyilatkozat kiadásához szükséges ellenırzéseket az Ellenırzési Hatóság hajtja végre. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenırzések alapján az Ellenırzési Hatóság 1083/2006/EK 
rendelet 62. cikke szerint részleges lezárásról szóló nyilatkozatot állít ki - az Audit Bizottság 
véleményének kikérésével -, melyet adott év december 31-ig megküld az Európai Bizottságnak. 

(3) Nagyprojektek esetén az Ellenırzési Hatóság a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség értesítése 
alapján lehetıség szerint haladéktalanul elvégzi a projekt záró ellenırzését. 



Beszámolás 

53. § (1) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az irányító hatóságok beszámolói alapján minden 
évben elkészíti az irányítási és ellenırzési rendszer változásairól szóló beszámolót, melyet 
szeptember 30-ig megküld az Ellenırzési Hatóság részére. Az irányítási és ellenırzési rendszerek 
változásáról szóló beszámoló a (2) bekezdés szerinti éves ellenırzési jelentés része. 

(2) Az 1083/2006/EK rendelet 62. cikkének megfelelıen az Ellenırzési Hatóság minden év 
október 31-ig - az Audit Bizottság véleményének kikérésével - elkészíti az operatív program 
ellenırzési stratégiájával összhangban, az adott év június 30-án záruló 12 hónapos idıszak során 
végzett ellenırzések eredményeit megállapító és a program irányítási és ellenırzési rendszerében 
feltárt esetleges hiányosságokról beszámoló éves ellenırzési jelentést. 

(3) Az Ellenırzési Hatóság az összes operatív programra egy jelentést készít. 
(4) A 2015. július 1. után elvégzendı ellenırzésekre vonatkozó információkat az Ellenırzési 

Hatóság az 51. § szerinti zárónyilatkozatot alátámasztó záró ellenırzési jelentés keretében készíti 
el - az Audit Bizottság véleményének kikérésével - 2017. december 31-ig. 

(5) Az Ellenırzési Hatóság 2008 és 2015 között minden év december 31-ig benyújtja az éves 
ellenırzési jelentést az Európai Bizottságnak, melyet megküld a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökségnek is. Az Ellenırzési Hatóság az éves ellenırzési jelentés összefoglalóját közzéteszi 
honlapján. 

54. § (1) Az 1083/2006/EK rendelet 62. cikkével összhangban az Ellenırzési Hatóság minden 
év október 31-ig - az Audit Bizottság véleményének kikérésével - elkészíti a 48-49. §-ok alapján 
kiadandó éves véleményt. 

(2) Az Ellenırzési Hatóság 2008 és 2015 között minden év december 31-ig benyújtja a 
véleményt az Európai Bizottságnak. 

55. § (1) Az Igazoló Hatóság minden év január 15-ig megküldi az államháztartásért felelıs 
miniszter részére az elızı naptári évben a Bizottság részére megküldött igazolásokat. 

(2) 
(3) Az államháztartásért felelıs miniszter évente beszámol a Kormánynak az uniós 

támogatások ellenırzésének helyzetérıl. 

Kapcsolattartás az Európai Bizottsággal 

56. § (1) Az Ellenırzési Hatóság haladéktalanul tájékoztatja az államháztartásért felelıs 
minisztert, ha az Európai Bizottság felkéri az Ellenırzési Hatóságot ellenırzés végzésére az 
Európai Bizottság számára. 

(2) Az ellenırzendı szervezetek haladéktalanul értesítik az államháztartásért felelıs minisztert 
és az Ellenırzési Hatóságot az Európai Bizottság által végzett ellenırzésekrıl. Az ellenırzések 
nyitó és záró megbeszélésén az államháztartásért felelıs miniszter és az Ellenırzési Hatóság részt 
vehet, az ellenırzött szervezetek kötelesek a jelentés-tervezetekre készítendı választ az 
államháztartásért felelıs miniszterrel és az Ellenırzési Hatósággal elızetesen egyeztetni, 
valamint a végleges jelentést számukra tájékoztatásul megküldeni. 

(3) Az 1083/2006/EK rendelet 73. cikke szerinti egyeztetéseken az Ellenırzési Hatóság és az 
államháztartásért felelıs miniszter együttesen vesznek részt. 

X. Fejezet 

AZ ALKALMAZANDÓ BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 



57. § (1) A támogatási szerzıdésben ki kell kötni az alábbi biztosítékokat: 
a) azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazás benyújtása vagy - amennyiben ez hitel- 

vagy kölcsönszerzıdésben vállalt kötelezettségbe ütközne - a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
egyedi engedélye alapján a támogatási szerzıdésben meghatározott negatív biztosítéki 
kötelezettségvállalás (teheralapítási tilalom és hitelezıi igények azonos rangsora), kivéve, ha a 
támogatás kedvezményezettje az 58. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott biztosítékot 
nyújtja; 

b) a kedvezményezett által a projekt keretében beszerzett ingatlan vagyontárgyra elidegenítési 
és terhelési tilalom alapítása, a tulajdonjog megszerzését követıen haladéktalanul; 

c) a kedvezményezett nyilatkozatainak benyújtása a következık szerint: 
ca) helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, önkormányzatok társulásai és 

ezek költségvetési szervei esetében az érintett önkormányzat, amennyiben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerv pályázik, az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv írásbeli nyilatkozata 
arról, hogy ha a projekt részben vagy egészben meghiúsulna, illetve, ha a támogatást 
szabálytalanul használja fel, abban az esetben a támogatást e rendelet 40. § (2) bekezdésben 
foglalt intézkedés szerint visszafizeti, 

cb) egyházak és intézményeik, az alapítványok és intézményeik, közalapítványok és 
intézményeik, közhasznú társaságok, köztestületek, valamint társadalmi szervezetek - a politikai 
pártok kivételével - esetében a kedvezményezett írásbeli nyilatkozata arról, hogy ha a projekt 
részben vagy egészben meghiúsul, illetve a támogatást szabálytalanul használja fel, a támogatást 
e rendelet 40. § (2) bekezdésben foglalt intézkedés szerint visszafizeti, és tudomásul veszi, hogy 
ennek elmulasztása esetén annak összege a számára a központi költségvetésbıl biztosított 
támogatásból levonásra kerül, 

cc) a kedvezményezett írásbeli nyilatkozata arról, hogy vele szemben - nyilatkozattételkor - az 
Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti támogatási rendszerbıl való kizárás hatálya nem áll fenn. 

(2) Az azonnali beszedési megbízás benyújtására való felhatalmazás adására köteles 
kedvezményezett köteles valamennyi, Magyarországon vezetett bankszámlája számát közölni és 
(felhatalmazó levél útján) valamennyi bankszámlája tekintetében azonnali beszedési megbízás 
érvényesítésének jogára felhatalmazni a közremőködı szervezetet, figyelembe véve az 57. § (1) 
bekezdésének a) pontjában foglaltakat, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus 
fizetési eszközökrıl szóló 227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 6. §-ának (2) bekezdésében 
foglaltak kivételével. 

(3) Az (1) bekezdés a) pontban szereplı biztosíték adási kötelezettség nem vonatkozik a 
központi költségvetési szervekre, a Magyar Tudományos Akadémiára, továbbá a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség engedélye alapján azon állami többségi tulajdonban lévı gazdasági 
társaságok projektjeire, amely gazdasági társaságok a támogatást nagyprojekt, kiemelt projekt 
megvalósításához kapják, és a támogatásból létrejövı vagyon ingyenesen, legkésıbb a fenntartási 
idıszak kezdetéig az állam és/vagy az önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerül. 

(4) Az azonnali beszedési megbízás alkalmazása érdekében, az azonnali beszedési megbízás 
benyújtására való felhatalmazás adására kötelezett kedvezményezett köteles a számlavezetı 
hitelintézete(i) által visszaigazolt felhatalmazó levele(ke)t a támogatási szerzıdés megkötését 
megelızıen a közremőködı szervezet számára átadni, és bármelyik bankszámlája 
megszüntetésérıl vagy új bankszámla megnyitásáról a közremőködı szervezetet nyolc 
munkanapon belül írásban tájékoztatni, valamint az új bankszámlára vonatkozó, a számlavezetı 
hitelintézet által visszaigazolt felhatalmazó levelet a közremőködı szervezet számára átadni. 

(5) A kedvezményezett köteles írásban nyilatkozni arról, hogy nem áll fenn olyan harmadik 
személy irányában fennálló kötelezettség, amely a támogatással létrejött projekt céljának 



megvalósulását meghiúsíthatja, illetve amely a kedvezményezett biztosítékadását korlátozza. A 
kedvezményezett ilyen korlátozás hiányáról, illetve a harmadik személy hozzájárulásának 
megadásáról a támogatási szerzıdésben vagy külön nyilatkozatban köteles nyilatkozni. 

58. § (1) A támogatási szerzıdésnek tartalmaznia kell még az alábbi biztosítékok közül a 
kedvezményezett által választható legalább egyet, amelytıl eltérés - kivéve a 60. § szerinti 
mentességet - nem engedhetı: 

a) jelzálogjog ingatlanra (ha az Ámr. szerint egyébként nem kötelezı), 
b) jelzálogjog ingóságra, 
c) bankgarancia, 
d) biztosítási szerzıdés alapján kiállított készfizetı kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, 
e) garanciaszervezet által vállalt kezesség, 
f) garanciabiztosítási szerzıdés alapján kiállított kötelezvény, 
g) óvadék, 
h) egyházi intézmény részére az intézményt fenntartó egyház, vagy annak illetékes szervezeti 

egysége által biztosított készfizetı kezességvállalás. 
(2) A pályázati útmutatóban a közremőködı szervezet a megfelelı indokok megjelölése mellett 

rendelkezhet úgy, hogy az (1) bekezdés a), b), e), illetve g) pontja szerinti biztosítékokat nem, 
vagy csak az ott meghatározott feltételek mellett fogadja el. 

(3) Az (1) bekezdés a)-b) pontja alkalmazása esetén a kedvezményezett köteles 
vagyonbiztosítást kötni a jelzáloggal érintett ingatlanra, illetve ingóságra. 

(4) 
59. § A közremőködı szervezet a kedvezményezettel kötendı támogatási szerzıdésben a 

támogatási szerzıdés megszegésébıl, illetve a támogatás jogtalan felhasználásából eredı 
esetleges visszafizetési kötelezettség biztosítására jogosult további, szerzıdést biztosító 
mellékkötelezettségeket (Ptk. 243-276. §) meghatározni. 

60. § Nem kötelesek az 58-59. §-ban meghatározott biztosítékot nyújtani: 
a) a költségvetési szervek, 
b) az egyházak és intézményeik, ha a támogatás az egyház (egyházi intézmény) olyan 

közfeladat-ellátásával kapcsolatos, amelyre tekintettel normatív költségvetési támogatásra 
jogosult, 

c) az alapítványok és intézményeik, közalapítványok és intézményeik, közhasznú társaságok, 
köztestületek, társadalmi szervezetek, valamint 

d) a helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások, 
önkormányzatok egyéb társulásai és ezek költségvetési szervei, amennyiben a támogatás teljes 
egészében önként vállalt helyi közügy megoldását vagy önkormányzati kötelezı feladat ellátását 
szolgálja. Nem kötelesek továbbá biztosítékot szolgáltatni, amennyiben a fejlesztés tárgya, vagy a 
fejlesztés eredményeként létrejövı vagyontárgy önkormányzati törzsvagyon, vagy törzsvagyonná 
válik, 

e) a vízgazdálkodási társulatok, ha a támogatást teljes egészében az általuk üzemeltetett 
önkormányzati és/vagy állami tulajdonú vizek és vízilétesítmények fejlesztésére használják fel, 

f) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése alapján azon állami többségi tulajdonban lévı 
gazdasági társaságok, amelyek a támogatást kiemelt projekt vagy nagyprojekt megvalósításához 
kapják, és a támogatásból létrejövı vagyon ingyenesen az állam és/vagy az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonába kerül, 

g) bármely kedvezményezett, amennyiben a támogatás összege nem haladja meg az 10 millió 
forintot, 

h) bármely kedvezményezett, ha a támogatás nem beruházási célú, 



i) bármely kedvezményezett, ha a támogatás kutatás-fejlesztésre vagy innovációra irányul, 
j) a megvalósítási idıszakra azok a kedvezményezettek, akik a támogatás kifizetését a projekt 

megvalósítását követıen, egy összegben kérelmezik. 
61. § (1) A biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a támogatás összegét. 
(2) Zálogjog alkalmazásánál elsı ranghelyő jelzálogjogot kell elıírni. Második vagy további 

ranghelyre - akár ranghelycsere útján történı - bejegyzés elfogadásra akkor alkalmas, ha a 
korábbi ranghelyő bejegyzések teljesítése esetén a vagyontárgy értéke még fedezetet nyújt a 
támogatási összegre és járulékaira is. 

(3) Ha az adott biztosíték a vonatkozó jogszabályok szerint valamely nyilvántartásba való 
bejegyzéssel jön létre, a támogatás folyósításához a nyilvántartásba való bejegyzésre van 
szükség. 

(4) A támogatási összeg - ideértve az elıleget is - elsı folyósítása csak akkor engedélyezhetı, 
ha a biztosítékok a támogatási szerzıdésben foglaltak szerint rendelkezésre állnak. 

(5) 
(6) Beruházási projektek esetében a megvalósítást követı (fenntartási) idıszakra vonatkozóan 

az 57. § szerinti biztosítékokat kell kérni, a terhelési tilalom kivételével, az 58. § szerinti 
biztosítékot nem kell kérni. 50 millió forintot meghaladó támogatással megvalósuló beruházási 
projektek esetében a fenntartási idıszakra vonatkozóan az 57. § szerinti biztosítékokat kell kérni, 
a terhelési tilalom kivételével, továbbá az 58. § szerinti, a megvalósítási idıszakhoz képest 50%-
kal mérsékelt biztosítékot kell kérni. 

(7) A nem beruházási jellegő projektek esetében a megvalósítási idıszakra kell biztosítékot 
kérni. 

(8) A kedvezményezett számára a biztosítékcserét lehetıvé kell tenni, ha az új biztosíték 
végrehajthatósága, illetve az általa fedezett érték megfelel a biztosítékokra vonatkozó 
feltételeknek. A kedvezményezett az 58. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott biztosíték 
cseréje esetén azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazást köteles nyújtani az új 
biztosítékokkal együtt. 

(9) A biztosítékokról, azok valós értékérıl, fenntartásuk kötelezı idıtartamáról, valamint 
érvényesíthetıségérıl szóló tájékoztatást a pályázati útmutató tartalmazza. 

(10) Amennyiben a támogatási szerzıdésben meghatározott határidıre, de legkésıbb a 
támogatási szerzıdés megkötését követı egy éven belül a kedvezményezett nem igazolja, hogy a 
biztosítékok rendelkezésre állnak, a közremőködı szervezet a támogatási szerzıdéstıl elállhat. 

(11) A biztosítékot legkevesebb egy év idıtartamra kell rendelkezésre bocsátani - kivéve, ha a 
(7) bekezdés szerinti esetben a megvalósítási idıszak egy évnél rövidebb - azzal, hogy a 
biztosíték érvényességének lejártát megelızıen annak meghosszabbítását vagy cseréjét a 
kedvezményezettnek igazolnia kell. Ennek elmaradása a kifizetések felfüggesztését és a 
támogatási szerzıdéstıl való elállást vonhatja maga után. 

XI. Fejezet 

A JOGSZABÁLYSÉRTİ, NEM RENDELTETÉSSZERŐ VAGY SZERZİDÉSELLENES 
MÓDON FELHASZNÁLT TÁMOGATÁSOK BEHAJTÁSÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE 

62. § (1) Ha a támogatás részben vagy egészben történı visszafizetésérıl kell intézkedni, a 
kedvezményezettet külön jogszabályokban meghatározottak szerint terhelı visszafizetési 
kötelezettségére vonatkozó követelés érvényesítése érdekében a közremőködı szervezet vagy a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (e fejezetben együttesen: lebonyolító szervezet) jár el. 



(2) A lebonyolító szervezet a szerzıdéstıl akkor is elállhat, ha a kedvezményezett ellen a 
Cégközlönyben közzétett módon csıd-, felszámolási, végelszámolási vagy az ismeretlen 
székhelyő cég megszüntetésére irányuló eljárás indult, vagy végrehajtási, adósságrendezési 
eljárás van folyamatban. 

(3) Amennyiben a kedvezményezett visszafizetési kötelezettségének a támogatási szerzıdésben 
foglalt feltételei bekövetkeznek, a lebonyolító szervezet a visszafizetés okának megjelölésével 
felhívja visszafizetési kötelezettségének teljesítésére. 

(4) Amennyiben a kedvezményezett visszafizetési kötelezettségének a támogatási szerzıdésben 
megadott határidıben nem, vagy csak részben tesz eleget, és a benyújtott azonnali beszedési 
megbízás eredménytelen, a megkötött támogatási szerzıdés szerint intézkedni kell az 
alkalmazható biztosítékok érvényesítése érdekében. 

(5) A támogatási szerzıdésben meghatározott biztosítékok közül elsıdlegesen azt kell 
érvényesíteni, amellyel a visszakövetelt összeg leggyorsabban beszedhetı. A követelés egyéb 
biztosítékok érvényesítésével történı beszedését csak ezen eljárás eredménytelensége esetén lehet 
megkísérelni. 

(6) Amennyiben a biztosítékokból a követelés kielégítése nem eredményes, az illetékes 
adóhatóságot a visszakövetelt összeg adók módjára történı behajtásának megindítása érdekében a 
lebonyolító szervezet keresi meg, és ezzel egyidejőleg a megkeresés tényérıl a 
kedvezményezettet is értesíti. Amennyiben az adóvégrehajtás során bírósági végrehajtó jár el, az 
adóhatóság errıl értesíti a behajtást kezdeményezı szervezetet. 

63. § (1) A lebonyolító szervezetet mint megkeresıt terheli az adózás rendjérıl szóló 2003. évi 
XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 161. §-ának (2) bekezdése szerinti végrehajtási 
költségminimum elılegezése. 

(2) Ha a lebonyolító szervezet megkeresése alapján az adóhatóság a kedvezményezettet 
azonosítani nem tudja, vagy az adóhatóság számára a behajtás jogcíme nem egyértelmő, az 
adóhatóság a lebonyolító szervezetet - 15 naptári napon belül - további adatszolgáltatásra hívja 
fel. 

(3) Az adóhatóság a lebonyolító szervezet megkeresése alapján az Art. 161. §-ában foglalt 
szabályok alkalmazásával jár el. 

(4) Amennyiben az adók módjára történı behajtás eredménytelen, errıl az adóhatóság értesíti a 
lebonyolító szervezetet. A lebonyolító szervezet az adók módjára történı eredménytelen 
behajtásról való adóhatósági értesítés kézhezvételét követıen minden további intézkedést köteles 
megtenni az esetleges további biztosítékok érvényesítése érdekében. Amennyiben a fennmaradó 
biztosítékok érvényesítése sem vezet eredményre, a kedvezményezettel szemben a közremőködı 
szervezet felszámolási eljárás, illetve adósságrendezési eljárás elrendelését kezdeményezi. 

(5) A lebonyolító szervezet a már elindult csıd-, felszámolási, végelszámolási, az ismeretlen 
székhelyő cég megszüntetésére irányuló, vagy végrehajtási eljárásokba köteles bekapcsolódni. 

XII. Fejezet 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

Az EMIR-re vonatkozó speciális szabályok 

64. § (1) Ha adott idıszakban az EMIR moduljainak alkalmazása egyes feladatok ellátását nem 
biztosítja, akkor a projektek végrehajtásával összefüggıen az adott modulban nem elvégezhetı 
feladatok, kifizetések rendezésének dokumentálását a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség mőködési 



kézikönyvében részletezett módon kell az érintett szerveknek biztosítaniuk, és utólagosan, 
haladéktalanul gondoskodniuk kell az érintett modul(ok)ban az adatok teljes körő rögzítésérıl. 
Amennyiben az EMIR finanszírozási modulja nem biztosítja az adott átutalási megbízás 
rögzítését, akkor a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség mőködési kézikönyvében részletezett 
megfelelı dokumentáltság mellett az átutalási megbízás kiállítása az EMIR-en kívül is, 
elektronikus utalás nélkül is rendezhetı. Ez esetben az érintett szerveknek biztosítaniuk kell az 
EMIR-en kívüli utalás dokumentálásának alátámasztását. Az Európai Unióval történı 
elszámolások benyújtása az EMIR-ben teljeskörően rögzített adatok alapján, kizárólag az EMIR-
ben elkészített dokumentumokkal történhet. 

(2) A (1) bekezdésben meghatározott, a feladatok papír alapon történı elvégzésének 
kötelezettsége vonatkozik az értesítési, tájékoztatási kötelezettségekre is. 

(3) Az EMIR-ben rögzített adatokat az EMIR üzemeltetıje hetente - az adatok ellenırzése után 
- leválogatja és továbbítja a Kincstár által mőködtetett monitoring rendszerhez. 

(4) Az Ámr. 92. § (4) bekezdése alapján az EMIR rendelkezésére bocsátott köztartozási 
adatokat az EMIR üzemeltetıje egy munkanapon belül feldolgozza az EMIR-ben. 

Záró rendelkezések 

65. § (1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba. 
(2) A közremőködı szervezeteknél pénzügyi feladatot csak pénzügyi végzettségő, legalább 2 

éves pénzügyi gyakorlattal rendelkezı személy végezhet. 
66. § (1) 
(2) 
(3) 
(4) A 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (2) bekezdés a) pontja 

törlésre kerül. 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
(15) 
(16) 
(17) 
(18) Az R. 2-3. számú mellékletekkel egészül ki, melyek e rendelet 3-4. számú mellékletei. 
67. § (1) 
(2) 

Az Európai Unió jogának való megfelelés 

68. § Ez a rendelet a következı közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapítja meg: 



a) a Tanács 1083/2006/EK Rendelete (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérıl; 

b) az Európai Parlament és a Tanács 1080/2006/EK Rendelete (2006. július 5.) az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérıl; 

c) az Európai Parlament és a Tanács 1081/2006/EK Rendelete (2006. július 5.) az Európai 
Szociális Alapról és az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérıl; 

d) a Tanács 1084/2006/EK rendelete (2006. július 11.) a Kohéziós Alap létrehozásáról és az 
1164/94/EK rendelet hatályon kívül helyezésérıl. 

1. számú melléklet a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez 

NYILATKOZAT 

A) Alulírott, ............................ a/z/ ................. vezetıje, jogi felelısségem tudatában kijelentem, 
hogy ............. évben az általam vezetett szervezetnél az elıírásoknak megfelelıen gondoskodtam 
az európai uniós támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásához kapcsolódó belsı kontroll 
rendszerek hatékony, eredményes és gazdaságos mőködtetésérıl. 

Gondoskodtam 
- a feladatok ellátására vonatkozó megállapodásban/szerzıdésben/jogszabályban elıírt 

tevékenységek meghatározott követelményeknek megfelelı ellátásáról, 
- a szervezet feladatainak ellátásában a szakmai hatékonyság, eredményesség és a 

gazdaságosság követelményeinek érvényesítésérıl, 
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítésérıl, azok 

teljességérıl és hitelességérıl, 
- a belsı kontroll megszervezésérıl és hatékony, eredményes és gazdaságos mőködtetésérıl. 

Kijelentem, hogy 
- a benyújtott beszámolók és elszámolások a legjobb tudásom szerint a valóságnak 

megfelelıek, teljeskörőek és pontosak, 
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelı bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerőségére 

és szabályszerőségére vonatkozóan, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, 
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelısségi körök meghatározása, mőködtetése, a 

vezetık a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítı 
eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitőzött feladatokat és értékelni tudják 
az elért eredményeket. E tevékenységrıl a vezetıi beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos 
információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. 

Kelt, 

P. H. 

........................... 
aláírás 

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: 
      



      
      
      
      

Kelt, 

P. H. 

........................... 
aláírás 

2. számú melléklet a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez 

NYILATKOZAT  
az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra 

vonatkozó éves zárás végrehajtásának feltételeirıl 

A ....................................................................................... (Közremőködı Szervezet/Irányító 
Hatóság) nevében nyilatkozunk, hogy a tevékenységi körünkbe tartozó, az EU támogatásokkal 
kapcsolatos alábbi intézkedések 

 Sorszám  OP/Prioritás kódja  Prioritás neve 
      
      

tekintetében vezetett eredményszemlélető számviteli nyilvántartásunkban 

200_. évre vonatkozóan 

a tárgyévet érintı könyvelési tételek rögzítése teljes körő, és a könyvelési, ellenırzési, 
egyeztetési feladatokat a 2007-2013. programozási idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 
fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenırzési rendszerek kialakításáról szóló 
281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a vonatkozó PM Tájékoztatóban foglalt 
elıírásoknak megfelelıen elvégeztük. 

Budapest, 200... ...................................... ....... 

 .................................................  .................................................... 
 számvitelért felelıs vezetı  a szervezet felelıs vezetıje 

3-4. számú melléklet a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez 

 
 
 


