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MELLÉKLETEK 

amelyek a következő dokumentumot kísérik: 

A BIZOTTSÁG .../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 

az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós 
Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és 

Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az 

Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 

kiegészítéséről 
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I. MELLÉKLET 

A 15.cikk (2) bekezdésében említett referencia-időszakok 
 

Ágazat Referencia-időszak (évek) 

Vasút 30 

Vízellátás/közegészségügyi 
szolgáltatások 

30 

Utak 25–30 

Hulladékgazdálkodás 25–30 

Kikötők és repülőterek 25 

Városi közlekedés 25–30 

Energia 15-25 

Kutatás és innováció 15-25 

Széles sávú szolgáltatások 15-20 

Vállalati infrastruktúra  10-15 

Egyéb ágazatok  10-15 

 



HU 3   HU 

II. MELLÉKLET 

A nagyprojektek 24. cikk szerinti minőségvizsgálatának kritériumai 

 

1. Minőségvizsgálati kritériumok az 1303/2013/EU európai és tanácsi rendelet1 
101. cikkének a) pontja szerinti tájékoztatási követelmények tekintetében 
A projekt végrehajtási és működési szakaszban történő irányításához szükséges 
megfelelő műszaki, jogi, pénzügyi és adminisztratív kapacitás bizonyítéka. 

2. Minőségvizsgálati kritériumok az 1303/2013/EU európai és tanácsi rendelet 
101. cikkének b) pontja szerinti tájékoztatási követelmények tekintetében 
A projekt támogathatóságának bizonyítéka a helyszínhez vagy a projektterülethez 
kapcsolódó megfelelő követelmények alapján. 

3. Minőségvizsgálati kritériumok az 1303/2013/EU európai és tanácsi rendelet 
101. cikkének c) pontja szerinti tájékoztatási követelmények tekintetében 

3.1. A teljes költség és a teljes elszámolható költség kiszámításának pontossága az 
1303/2013/EU rendelet 61. cikkében megállapított követelmények 
figyelembevételével, és a szükséges mértékű részletezettség, valamint a 
költségszámítás megfelelősége mind a tervezett célok eléréséhez szükséges általános 
költségek, mind – adott esetben – az egységköltségek tekintetében. 

3.2. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból vagy értelemszerűen a Kohéziós Alapból 
való támogathatóság, valamint annak bizonyítéka, hogy a finanszírozás csak azokat 
az elemeket érinti, amelyek megfelelnek az 1303/2013/EU rendeletben, az 
1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben2, valamint az 
1300/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben3 meghatározott 
támogathatósági szabályoknak és a tagállam támogathatósági szabályainak. 

3.3. Annak bizonyítéka, hogy a projekthez közpénzből nyújtott támogatás nem jelent 
állami támogatást, vagy állami támogatás esetén annak bizonyítéka, hogy azt 
megfelelően figyelembe vették a projekthez közpénzből nyújtott hozzájárulás teljes 
összegének kiszámítása során. 

4. Minőségvizsgálati kritériumok az 1303/2013/EU európai és tanácsi rendelet 
101. cikkének d) pontja szerinti tájékoztatási követelmények tekintetében 

                                                 
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelete az Európai Regionális 

Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós 
Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 
2013.12.20., 320. o). 

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1301/2013/EU rendelete az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi 
rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347, 
2013.12.20., 289. o.). 

3 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1300/2013/EU rendelete a Kohéziós Alapról és 
az 1084/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 281. o.). 
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4.1. Annak igazolása, hogy az igényfelmérés (vagy termelő beruházás esetén az üzleti 
terv) megbízható, reális becsléseken alapul és követi a vonatkozó ágazatnak a 
projekt szükségességét igazoló főbb demográfiai tendenciáit és fejleményeit, 
valamint összhangban áll a projektlétesítmények teljes kapacitásával. 

4.2. A változatelemzés megfelelő minősége, amely alkalmas arra, hogy alátámassza a 
tagállam azzal kapcsolatos következtetését, hogy sor került a főbb alternatívák 
elemzésére és a végrehajtáshoz a legjobb változatot választották ki, beleértve a 
kiválasztott változat indokolását is. 

4.3. A projekttel összefüggésben javasolt technológia megfelelősége és a végső 
kedvezményezett kapacitása a projekt fenntarthatóságának biztosítására, illetve a 
végső kedvezményezett elégtelen kapacitása esetén megfelelő intézkedéseket 
helyeztek kilátásba, amelyek révén a kapacitása a szükséges szintre fejleszthető. 

4.4. Annak a következtetésnek a megbízhatósága, hogy a projekt megvalósítható és a 
tervezett projektidőszakban, vagy legkésőbb az 1303/2013/EU rendelet 65. cikkének 
(2) bekezdése értelmében vett elszámolhatósági időszak végéig végrehajtható. 

5. Minőségvizsgálati kritériumok az 1303/2013/EU európai és tanácsi rendelet 
101. cikkének e) pontja szerinti tájékoztatási követelmények tekintetében 

5.1. A költség-haszon elemzés pontosan követte az 1303/2013/EU rendelet 101. 
cikkében említett, alkalmazandó módszertant, és helyesen alkalmazta a nettó bevétel 
kiszámítására vonatkozóan az 1303/2013/EU rendelet 61. cikkében, valamint e 
rendelet 15–19. cikkében meghatározott módszert. 

5.2. Annak a következtetésnek a megbízhatósága, hogy a projekt gazdasági és pénzügyi 
szempontból életképes és pozitív társadalmi–gazdasági hatásokkal jár, ami indokolja 
az ERFA vagy a Kohéziós Alap keretében előirányzott mértékű támogatás szintjét. 

6. Minőségvizsgálati kritériumok az 1303/2013/EU európai és tanácsi rendelet 
101. cikkének f) pontja szerinti tájékoztatási követelmények tekintetében 

6.1. A környezetvédelmi és éghajlat-változási szakpolitikák célkitűzéseihez  – különösen 
az EU 2020 stratégiához kapcsolódó célokhoz – való hozzájárulás és annak 
igazolása, hogy a projekt figyelembe veszi az éghajlatváltozással kapcsolatos 
kockázatokat, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és az éghajlatváltozás 
mérséklése által támasztott szükségleteket, valamint a katasztrófákkal szembeni 
ellenálló képességet, továbbá azoknak a végrehajtott vagy tervezett intézkedéseknek 
az ismertetése, amelyek célja annak biztosítása, hogy a projekt ellenálló legyen az 
éghajlatváltozás ingadozásaival szemben. 

6.2. Annak bizonyítéka, hogy helyesen alkalmazták a „szennyező fizet” elvet és a 
megelőzés elvét. 

6.3. A projekt összeegyeztethetősége a 2011/92/EU európai parlamenti és tanács 
irányelvvel4, az említett irányelv I. mellékletében felsorolt projektek esetében és a II. 
mellékletében felsorolt azon projektek esetében, amelyek vonatkozásában a 
hatáskörrel rendelkező hatóság a 4. cikkben foglalt vizsgálat eredményeként úgy 

                                                 
4 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/92/EU irányelve (2011. december 13.) az egyes köz- és 

magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (HL L 26., 2012.1.28. 1. o.). 
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döntött, hogy környezeti hatásvizsgálatra van szükség, mint a 2011/92/EU irányelv 
I. mellékletében felsorolt projektek tekintetében: 

(a) a környezeti hatásvizsgálati jelentés nem technikai jellegű összefoglalása 
megfelel a 2011/92/EU irányelv 5. cikkének és IV. mellékletének, és nyilvános 
konzultációra bocsátották; valamint 

(b) konzultációra került sor a környezetvédelmi hatóságokkal, a nyilvánossággal 
és – adott esetben – a többi tagállammal a 2011/92/EU irányelv 6. és 7. 
cikkének megfelelően; valamint 

(c) a hatáskörrel rendelkező hatóság a 2011/92/EU irányelv 8. és 9. cikkével 
összhangban határozatot hozott; vagy 

(d) azokban az esetekben, amelyekben a környezeti hatásvizsgálat jogilag kötelező 
erejű határozattal zárult, a tagállam írásban kötelezettséget vállalt arra, hogy a 
2011/92/EU irányelv 8. és 9. cikke szerinti fejlesztési engedély kiadásáig 
időben intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a fejlesztési engedélyt 
legkésőbb a munka megkezdése előtt kiadják. 

6.4. A projekt összeegyeztethetősége a 2011/92/EU irányelvvel az említett irányelv II. 
mellékletében felsorolt projektek esetében, amelyek vonatkozásában a hatáskörrel 
rendelkező hatóság a 4. cikkben foglalt vizsgálat eredményeként úgy döntött, hogy 
nincs szükség környezeti hatásvizsgálatra: 

(a) a hatáskörrel rendelkező hatóság közzétette a vizsgálatra vonatkozó 
határozatát és az elérhető a nyilvánosság számára is; valamint 

(b) amennyiben a vizsgálatra vonatkozó határozat nem utal a 2011/92/EU irányelv 
III. mellékletében felsorolt kritériumokra, megadták az említett irányelv 4. 
cikke és III. melléklete szerinti lényeges információkat. 

6.5. Adott esetben annak bizonyítása, hogy a 2011/92/EU irányelv nem alkalmazható. 

6.6. Amennyiben a program az operatív programtól eltérő (a 2001/42/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv5 előírásainak hatálya alá tartozó) terv vagy program 
része, a projekt bizonyított összhangja a tervvel vagy programmal. 

6.7. Amennyiben a környezetvédelmi jogszabályokkal összefüggésben az általános 
előzetes feltételrendszer, valamint – esettől függően – a hulladékgazdálkodási és a 
vízgazdálkodási ágazatban, illetve a közlekedési ágazatban (SEA-előírások) a 
tematikus előzetes feltételrendszer nem teljesül az 1303/2013/EU rendelet 19. 
cikkének és XI. mellékletének megfelelően, bizonyítani kell az elfogadott cselekvési 
tervvel való kapcsolatot. 

6.8. A projekt összeegyeztethetősége a 92/43/EGK irányelvvel6: 

(a) olyan projekt esetében, amely valószínűleg jelentős hatást gyakorol a Natura 
2000 terület(ek)re (a 6. cikk (3) bekezdésével összhangban), a projekt 

                                                 
5 Az Európai Parlament és a Tanács 2001. június 27-i 2001/42/EK irányelve bizonyos tervek és 

programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (HL L 197., 2001.7.21., 30. o.). 
6 A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok 

és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.; magyar nyelvű különkiadás, 15. fejezet, 2. kötet, 
102. o.). 
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fejlesztési engedélyének kiadása előtt elvégezték és lezárták a megfelelő 
értékelést; 

(b) olyan projekt esetében, amely jelentős negatív hatást gyakorol a Natura 2000 
terület(ek)re, teljesültek a 92/43/EGK irányelv 6. cikke (4) bekezdésében előírt 
– többek között a Bizottság értesítésére vagy véleményére vonatkozó – 
követelmények. 

6.9. A további környezetvédelmi integrációs intézkedésekkel – így a környezetvédelmi 
ellenőrzéssel, környezetgazdálkodással és a külön környezetvédelmi monitoringgal – 
kapcsolatos információk megfelelősége, amelyek az azonosított igényekkel 
összefüggésben bizonyítják az intézkedések alkalmasságát. 

6.10. A negatív környezeti hatások korrekciójára hozott intézkedések költségbecslésének 
megfelelősége. 

6.11. Adott esetben a projekt bizonyított megfelelősége a vonatkozó ágazati 
környezetvédelmi irányelveknek, mindenekelőtt az alábbiak tekintetében: 

(a) víztesteket érintő projektek esetében: a 2000/60/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv7 (adott esetben az említett irányelv 4. cikkének (7) 
bekezdésében meghatározott mentességek hatálya alá tartozó projekteknél az 
értékelés ellenőrzése); 

(b) a települési szennyvízkezelési ágazattal kapcsolatos projektek esetében: a 
91/271/EGK tanácsi irányelv8; 

(c) a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv9 és a releváns 
alkalmazandó irányelvek, például a szilárd hulladékhoz kapcsolódó projektek 
esetében az 1999/31/EK tanácsi irányelv10; valamint 

(d) A 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv11 azon projektek 
esetében, amelyekhez az említett irányelv szerinti engedély szükséges. 

7. Minőségvizsgálati kritériumok az 1303/2013/EU európai és tanácsi rendelet 
101. cikkének g) pontja szerinti tájékoztatási követelmények tekintetében 

7.1. A projektcélkitűzések összhangja az érintett operatív programok vonatkozó prioritási 
tengelyei keretében meghatározott egyedi célkitűzésekkel, és azok megfelelősége. 

7.2. A projekt által a prioritási tengely eredmény- és kimeneti mutatóihoz nyújtott 
tervezett hozzájárulás megfelelősége. 

7.3. A projekt társadalmi–gazdasági fejlődéshez való várható hozzájárulásának 
megfelelősége. 

                                                 
7 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK irányelve a vízpolitika terén a 

közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 2000.12.22., 1. o.). 
8 A Tanács 1991. május 21-i 91/271/EGK irányelve a települési szennyvíz kezeléséről (HL L 135., 

1991.5.30., 40. o.) 
9 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. november 19-i 2008/98/EK irányelve a hulladékokról és 

egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.). 
10 A Tanács 1999. április 26-i 1999/31/EK irányelve a hulladéklerakókról (HL L 182., 1999.7.16., 1. o.). 
11 Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 2010/75/EU irányelve az ipari kibocsátásokról 

(a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) (HL L 334., 2010.12.17., 17. o.). 
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7.4. Annak bizonyítéka, hogy a kedvezményezett megfelelő intézkedéseket tett az 
infrastruktúra működési szakaszban történő optimális kihasználásának biztosítására. 

8. Minőségvizsgálati kritériumok az 1303/2013/EU európai és tanácsi rendelet 
101. cikkének h) pontja szerinti tájékoztatási követelmények tekintetében 

8.1. Az összes tervezett és indokolt pénzügyi erőforrást, valamint az alapokból származó, 
tervezett és indokolt támogatást megfelelően ismertető pénzügyi terv. 

8.2. A projekt pénzügyi terve megfelelően bemutatja a projekt pénzügyi életképességét a 
projekt végrehajtásához szükséges éves finanszírozási igény tekintetében. 

8.3. Az elért eredmények monitoringjára alkalmazott fizikai és pénzügyi mutatók 
megfelelősége és ellenőrizhetősége az azonosított kockázatok figyelembevételével. 

9. Minőségvizsgálati kritériumok az 1303/2013/EU európai és tanácsi rendelet 
101. cikkének i) pontja szerinti tájékoztatási követelmények tekintetében 

9.1. A nagyprojekt végrehajtásához javasolt ütemterv megalapozott és megvalósítható, 
valamint figyelembe veszi az azonosított kockázatokat. 

9.2. Amennyiben a projekt végrehajtási időszaka várhatóan hosszabb, mint a 
programozási időszak, a meghatározott szakaszok megfelelőek és az eredményesség 
és hatékonyság szempontjából optimális a kialakításuk. 
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III. MELLÉKLET 

A monitoringrendszerben elektronikusan nyilvántartandó és tárolandó adatok listája (a 24. cikk alapján) 

Ebben a táblázatban az ESZA, az ERFA, a Kohéziós Alap és az ETHA által támogatott műveletekre vonatkozó adatokat kell megadni, kivéve, 
amennyiben a második oszlopban nincs eltérő rendelkezés. 

Adatmezők Azon alapok megjelölése, 
amelyekre vonatkozóan 

nem kell adatot 
szolgáltatni 

A kedvezményezettre vonatkozó adatok1213 

1. Az egyes kedvezményezettek neve vagy egyedi azonosítója   

2. A kedvezményezett közjogi vagy magánjogi szervezet?   

3. A kedvezményezettnél felmerült kiadásokra felszámolt hozzáadottérték-adó a nemzeti héa-
jogszabályok alapján levonható? 

 

4. A kedvezményezett elérhetősége   

A műveletre vonatkozó adatok 

5. A művelet neve vagy egyedi azonosítója   

6. A művelet rövid ismertetése   

7. A műveletre vonatkozó kérelem benyújtásának időpontja  

8. A támogatás feltételeit tartalmazó dokumentumban meghatározott kezdő időpont  
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9. A támogatás feltételeit tartalmazó dokumentumban meghatározott záró időpont  

10. Az a tényleges időpont, amikor a műveletet a gyakorlatban befejezték vagy teljes egészében 
végrehajtották 

 

11. A támogatás feltételeit tartalmazó dokumentumot kibocsátó szervezet  

12. A támogatás feltételeit tartalmazó dokumentum dátuma  

13. A művelet nagyprojekt és a CCI? Az ESZA-ra és az ETHA-
ra nem alkalmazandó 

14. A művelet közös cselekvési terv és a CCI? Az ETHA-ra nem 
alkalmazandó 

15. A művelet tartalmaz az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében nyújtott támogatást? Az ERFA-ra, a Kohéziós 
Alapra és az ETHA-ra 

nem alkalmazandó 

16. A művelethez közpénzből nyújtott támogatás állami támogatást jelent?  

17.  A művelet köz-magán társulási struktúra keretében kerül végrehajtásra? Az ETHA-ra nem 
alkalmazandó 

18. A művelet pénzneme  

19. A program(ok) CCI-je, amelynek keretében a művelet támogatást kap  

20. Azon program(ok) prioritása vagy prioritásai, amely(ek) keretében a művelet támogatást kap  

21. Az(ok) az alap(ok), amely(ek)ből a művelet támogatást kap  
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22. Az érintett régió kategóriája A Kohéziós Alapra és az 
ETHA-ra nem 
alkalmazandó 

A beavatkozási kategóriákra vonatkozó adatok 

23. A beavatkozási terület kódja(i) Az ETHA-ra nem 
alkalmazandó 

24. A finanszírozási forma kódja(i) Az ETHA-ra nem 
alkalmazandó 

25. A területtípus kódja(i)  Az ETHA-ra nem 
alkalmazandó 

26. A területi végrehajtási rendszerek kódja(i) Az ETHA-ra nem 
alkalmazandó 

27. A tematikus célkitűzés kódja(i) Az ESZA-ra és az ETHA-
ra nem alkalmazandó 

28. Az ESZA másodlagos téma kódja(i) Az ERFA-ra, a Kohéziós 
Alapra és az ETHA-ra 

nem alkalmazandó 

29. A gazdasági tevékenység kódja(i) Az ETHA-ra nem 
alkalmazandó 

30. A projekt helyszínének kódja(i) Az ETHA-ra nem 
alkalmazandó 
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A mutatókra vonatkozó adatok 

31. A művelet szempontjából releváns közös és programspecifikus kimeneti mutatók neve vagy egyedi 
azonosítója, illetve amennyiben az alap szabályai előírják, a közös kimeneti mutatók neve vagy 
egyedi azonosítója a résztvevők neme szerinti bontásban 

 

32. Az egyes kimeneti mutatók mértékegysége   

33. A kimeneti mutatókra vonatkozó célérték, adott esetben nemek szerinti bontásban  

34. A teljesítés szintje az egyes kimeneti mutatók esetében naptári évenként, adott esetben nem szerinti 
bontásban 

 

35. A művelet szempontjából releváns közös és programspecifikus eredménymutatók14 neve vagy 
egyedi azonosítója, illetve amennyiben az alap szabályai előírják, a közös eredménymutatók neve 
vagy egyedi azonosítója, adott esetben nemek szerinti bontásban 

 

36. Az egyes eredménymutatók mértékegysége  

37. Az egyes feltüntetett eredménymutatók bázisértéke Az ESZA-ra nem 
alkalmazandó 

38. A feltüntetett eredménymutató célértéke, adott esetben nemek szerinti bontásban  Az ERFA-ra és a 
Kohéziós Alapra nem 

alkalmazandó 

39. Az egyes eredménycélok mértékegysége és bázisértéke  

40. A teljesítés szintje az egyes eredménymutatók esetében naptári évenként, adott esetben nemek 
szerinti bontásban  

Az ERFA-ra és a 
Kohéziós Alapra nem 

alkalmazandó 
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Az egyes műveletekre vonatkozó pénzügyi adatok (a műveletre alkalmazandó pénznemben) 

41. A művelet teljes, a támogatás feltételeit tartalmazó dokumentumban jóváhagyott, elszámolható 
költségének összege 

 

42. Az 1303/2013/EU rendelet 2. cikkének 15. pontja értelmében közkiadásnak minősülő teljes 
elszámolható költség összege 

 

43. A közpénzből nyújtott támogatás összege a támogatás feltételeit tartalmazó dokumentumban 
meghatározottak szerint 

 

A kedvezményezett kifizetési kérelmeire vonatkozó adatok  
(a műveletre alkalmazandó pénznemben) 

44. A kedvezményezett egyes kifizetési kérelmei kézhezvételének időpontja  

45. A kifizetési kérelem alapján a kedvezményezettnek teljesített egyes kifizetések időpontja  

46. Az elszámolható kiadás kifizetési kérelemben feltüntetett összege, amely a kedvezményezett felé 
teljesítendő egyes kifizetések alapját képezi 

 

47. Az 1303/2013/EU rendelet 2. cikkének 15. pontja szerinti közkiadás összege, amely megfelel a 
kifizetések alapját képező elszámolható kiadásoknak  

 

48. A kifizetési kérelmek alapján a kedvezményezettnek teljesített egyes kifizetések összege  

49. A művelet végrehajtása során termelt nettó bevétel, amelyet a támogatás feltételeit tartalmazó 
dokumentumban nem vettek figyelembe és levonásra került az elszámolható kiadásokból  

 

50. A művelettel kapcsolatban végrehajtott, az 1303/2013/EU rendelet 125. cikke (5) bekezdésének 
b) pontja szerinti helyszíni ellenőrzések kezdő időpontja 

 

51. A művelettel kapcsolatban az 1303/2013/EU rendelet 127. cikkének (1) bekezdése és e rendelet 28. 
cikke alapján végrehajtott helyszíni audit időpontja 

 

52. Az ellenőrzést vagy vizsgálatot végző szervezet  
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A kedvezményezett kifizetési kérelmében feltüntetett – a tényleges költségeken alapuló – 
kiadásokra vonatkozó adatok (a műveletre alkalmazandó pénznemben) 

53. A Bizottságnak bejelentett elszámolható kiadások, amelyek a ténylegesen felmerült és kifizetett 
költségek alapján kerültek megállapításra, adott esetben a természetbeni hozzájárulás és 
értékcsökkenés figyelembevételével 

 

54. Az 1303/2013/EU rendelet 2. cikkének 15. pontja szerinti közkiadások, amelyek megfelelnek a 
Bizottságnak bejelentett – a ténylegesen felmerült és kifizetett költségek alapján, adott esetben a 
természetbeni hozzájárulás és értékcsökkenés figyelembevételével megállapított – elszámolható 
kiadásoknak  

 

55. A szerződés típusa, amennyiben a szerződés-odaítélés a 2004/17/EK irányelv15 vagy a 2004/18/EK 
irányelv16 (építési beruházások/szolgáltatásnyújtás/áru értékesítése) vagy a(z) […] európai 
parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek hatálya alá tartozik+17 

 

56. A szerződés összege, amennyiben a szerződés-odaítélés a 2004/17/EK irányelv vagy a 2004/18/EK 
irányelv, illetve a(z) […] irányelv rendelkezéseinek hatálya alá tartozik+ 

 

57. Elszámolható, szerződés alapján felmerült és kifizetett kiadások, amennyiben a szerződés-odaítélés 
a 2004/17/EK irányelv vagy a 2004/18/EK irányelv, illetve a(z) […] irányelv rendelkezéseinek 
hatálya alá tartozik+ 

 

58. Az alkalmazott közbeszerzési eljárás, amennyiben a szerződés-odaítélés a 2004/17/EK irányelv 
vagy a 2004/18/EK irányelv, illetve a(z) […] irányelv rendelkezéseinek hatálya alá tartozik+ 

 

59. A vállalkozó neve vagy egyedi azonosítója, amennyiben a szerződés-odaítélés a 2004/17/EK 
irányelv vagy a 2004/18/EK irányelv, illetve a(z) […] irányelv rendelkezéseinek hatálya alá 
tartozik+ 

 

A kedvezményezett kifizetési kérelmében feltüntetett – átalányalapú egységköltségen alapuló – 
kiadásokra vonatkozó adatok (a műveletre alkalmazandó pénznemben kifejezett összegek) 

60. A Bizottságnak bejelentett – átalányalapú egységköltség alapján megállapított – elszámolható 
kiadások összege 
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61. Az 1303/2013/EU rendelet 2. cikkének 15. pontja szerinti közkiadások, amelyek megfelelnek a 
Bizottságnak bejelentett – átalányalapú egységköltségek alapján megállapított – elszámolható 
kiadásoknak  

 

62. Az átalányalapú egységköltség meghatározásához használandó egység meghatározása  

63. A teljesített egységek száma az egyes egységtételekre a kifizetési kérelemben meghatározottak 
szerint 

 

64. Az egyes egységtételek tekintetében az egyedi egységek egységköltsége  

A kedvezményezett kifizetési kérelmében feltüntetett – átalányalapú kifizetéseken alapuló – 
kiadásokra vonatkozó adatok (a műveletre alkalmazandó pénznemben kifejezett összegek) 

65. A Bizottságnak bejelentett – átalányalapú kifizetések alapján megállapított – elszámolható kiadások 
összege  

 

66. Az 1303/2013/EU rendelet 2. cikkének 15. pontja szerinti közkiadások, amelyek megfelelnek a 
Bizottságnak bejelentett – átalányalapú kifizetések alapján megállapított – elszámolható 
kiadásoknak 

 

67. Az egyes egyösszegű átalányok esetében a támogatás feltételeit tartalmazó dokumentumban 
egyeztetett célok (teljesítés vagy eredmények), amelyek az átalánykifizetések folyósításának alapját 
képezik  

 

68. Az egyes egyösszegű átalányok esetében a támogatás feltételeit tartalmazó dokumentumban 
meghatározott összeg  

 

A kedvezményezett kifizetési kérelmében feltüntetett – átalányon alapuló – kiadási adatok (a 
műveletre alkalmazandó pénznemben kifejezett összegek) 

69. A Bizottságnak bejelentett – átalány alapján megállapított – elszámolható kiadások összege  
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70. Az 1303/2013/EU rendelet 2. cikkének 15. pontja szerinti közkiadások, amelyek megfelelnek a 
Bizottságnak bejelentett – átalány alapján megállapított – elszámolható kiadásoknak  

 

A kedvezményezett által visszafizetett összegekre vonatkozó adatok 

71. Az egyes visszafizettetési határozatok időpontja  

72. Az egyes visszafizettetési határozatok által érintett, közpénzből nyújtott támogatás összege  

73. Az egyes visszafizettetési határozatok által érintett teljes elszámolható kiadás  

74. A visszafizettetési határozat alapján a kedvezményezett által visszafizetett egyes összegek 
kézhezvételének időpontja 

 

75. A visszafizettetési határozat alapján a kedvezményezett által visszafizetett, közpénzből nyújtott 
támogatás összege (kamat vagy bírság nélkül) 

 

76. A kedvezményezett által visszafizetett, közpénzből nyújtott támogatásnak megfelelő teljes 
elszámolható kiadás 

 

77. A visszafizettetési határozatot követően behajthatatlan, közpénzből nyújtott támogatás összege  

78. A behajthatatlan, közpénzből nyújtott támogatáshoz kapcsolódó teljes elszámolható kiadás  

A Bizottságnak benyújtott kifizetési kérelmekre vonatkozó adatok (EUR-ban) 

79. A művelethez kapcsolódó elszámolható kiadást tartalmazó egyes kifizetési kérelmek benyújtásának 
időpontja  

 

80. Az egyes kifizetési kérelmekben szereplő, a kedvezményezettnél felmerült és a műveletek 
végrehajtása során általa kifizetett elszámolható kiadások teljes összege 

 

81. Az 1303/2013/EU rendelet 2. cikkének (15) bekezdése szerinti, a művelethez kapcsolódó közkiadás 
teljes összege 

 

82. Amennyiben a művelet pénzügyi eszköz, az egyes kifizetési kérelmekben feltüntetett, a pénzügyi 
eszközökhöz fizetett program-hozzájárulás teljes összege 
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83. Amennyiben a művelet pénzügyi eszköz, az 1303/2013/EU rendelet 2. cikkének (15) bekezdése 
szerinti közkiadás teljes összege, amely megfelel az egyes kifizetési kérelmekben feltüntetett, a 
pénzügyi eszközökhöz fizetett program-hozzájárulás teljes összegének 

 

84. Amennyiben a művelet pénzügyi eszköz, az 1303/2013/EU rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a), 
b) és d) pontja szerinti elszámolható kiadásként ténylegesen kifizetett, az egyes kifizetési 
kérelmekben feltüntetett program-hozzájárulások teljes összege 

 

85. Amennyiben a művelet pénzügyi eszköz, az 1303/2013/EU rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a), 
b) és d) pontja szerinti elszámolható kiadásként ténylegesen kifizetett, az egyes kifizetési 
kérelmekben feltüntetett program-hozzájárulások teljes összegének megfelelő közkiadások teljes 
összege 

 

86. Állami támogatás esetén, amennyiben a 1303/2013/EU rendelet 131. cikkének (5) bekezdése 
alkalmazandó, a művelet során a kedvezményezettnek előlegként kifizetett, az egyes kifizetési 
kérelmekben feltüntetett összeg 

 

87. Állami támogatás esetén, amennyiben a 1303/2013/EU rendelet 131. cikkének (5) bekezdése 
alkalmazandó, a művelet során a kedvezményezettnek előlegként kifizetett, az egyes kifizetési 
kérelmekben szereplő összeg, amelyet a kedvezményezett által az előleg folyósításától számított 
három éven belül kifizetett kiadás fedez 

 

88. Állami támogatás esetén, amennyiben a 1303/2013/EU rendelet 131. cikkének (5) bekezdése 
alkalmazandó, a művelet során a kedvezményezettnek előlegként kifizetett, az egyes kifizetési 
kérelmekben feltüntetett összeg, amelyet a kedvezményezett által kifizetett kiadások nem fedeznek 
és amelyekre vonatkozóan a hároméves időszak még nem telt le 

 

89. Az egyes kifizetési kérelmekben feltüntetett elszámolható kiadások összege az 1304/2013/EU 
rendelet 14. cikkének (1) bekezdése alapján 

Az ERFA-ra, a Kohéziós 
Alapra és az ETHA-ra 

nem alkalmazandó 
90. Az 1303/2013/EU rendelet 2. cikkének (15) bekezdése szerinti közkiadások egyes kifizetési 

kérelmekben szereplő összege, az 1304/2013/EU rendelet 14. cikkének (1) bekezdése alapján 
Az ERFA-ra, a Kohéziós 

Alapra és az ETHA-ra 
nem alkalmazandó 
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Az 1303/2013/EU rendelet 138. cikkének megfelelően a Bizottságnak benyújtandó elszámolásokra 
vonatkozó adatok (EUR-ban) 

91. A művelethez kapcsolódó kiadásokat tartalmazó egyes elszámolások benyújtásának időpontja  

92. A lezárt művelet végső kiadásait tartalmazó elszámolások benyújtásának időpontja (amennyiben a 
teljes elszámolható kiadás legalább 1 000 000 EUR (az 1303/2013/EU rendelet 140. cikke)) 

 

93. A művelet elszámolható kiadásainak az elszámolásokban feltüntetett, az igazoló hatóság számviteli 
rendszerében rögzített teljes összege 

 

94. Az 1303/2013/EU rendelet 2. cikkének 15. pontja szerinti, a művelet végrehajtása során felmerült, 
az elszámolásokban feltüntetett közkiadás teljes összege, amely megfelel az igazoló hatóság 
számviteli rendszerében rögzített elszámolható kiadások teljes összegének 

 

95. Az 1303/2013/EU rendelet 132. cikkének (1) bekezdése szerint a kedvezményezettnek teljesített, az 
elszámolásokban feltüntetett kifizetések teljes összege, amely megfelel az igazoló hatóság 
számviteli rendszerében rögzített elszámolható kiadások teljes összegének 

 

96. A művelethez kapcsolódó, a számviteli év során visszavont, az elszámolásokban feltüntetett 
elszámolható kiadások teljes összege 

 

97. Az 1303/2013/EU rendelet 2. cikkének 15. pontja szerinti közkiadás összege, amely megfelel a 
számviteli év során visszavont, az elszámolásokban feltüntetett elszámolható kiadások teljes 
összegének 

 

98. A művelethez kapcsolódó, a számviteli év során visszafizettetett, az elszámolásokban feltüntetett 
elszámolható kiadások teljes összege 

 

99. A közkiadások teljes összege, amely megfelel a művelethez kapcsolódó, a számviteli év során 
visszafizettetett, az elszámolásokban feltüntetett elszámolható kiadások teljes összegének  

 

100. A művelethez kapcsolódó, az elszámolásokban feltüntetett, a számviteli év végén 
visszafizettetendő elszámolható kiadások teljes összege 

 

101. A közkiadások teljes összege, amely megfelel az elszámolásokban feltüntetett, a számviteli év 
végén visszafizettetendő elszámolható kiadások teljes összegének 
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102. Az elszámolásokban szereplő műveletek esetében az 1303/2013/EU rendelet 71. cikke szerint a 
számviteli év során visszafizettetett kiadások teljes elszámolható összege 

 

103. Az elszámolásokban szereplő műveletek esetében az 1303/2013/EU rendelet 2. cikkének 15. 
pontja szerinti közkiadás, amely megfelel az 1303/2013/EU rendelet 71. cikke szerint a számviteli 
év során visszafizettetett kiadások teljes elszámolható összegének 

 

104. Az elszámolásokban feltüntetett, a művelethez kapcsolódó behajthatatlan elszámolható 
kiadások teljes összege a számviteli év végén 

 

105. A műveletek végrehajtása során felmerült közkiadások teljes összege, amely megfelel a 
számviteli év végén behajthatatlan, az elszámolásokban feltüntetett elszámolható kiadások teljes 
összegének 

 

A felső összeghatárhoz kötött egyes kiadástípusokra vonatkozó adatok 

106. Az 1303/2013/EU rendelet 98. cikke (2) bekezdésének megfelelően az ESZA-ból 
társfinanszírozott, felmerült és kifizetett ERFA-típusú kiadás összege 

Az ERFA-ra, a Kohéziós 
Alapra és az ETHA-ra 

nem alkalmazandó 

107. Az 1303/2013/EU rendelet 98. cikke (2) bekezdésének megfelelően az ERFA-ból 
társfinanszírozott, felmerült és kifizetett ESZA-típusú kiadások összege 

Az ESZA-ra, a Kohéziós 
Alapra és az ETHA-ra 

nem alkalmazandó 

108. A programterületen kívül, de az Unióban felmerült és kifizetett kiadások összege, az 
1303/2013/EU rendelet 70. cikke (2) bekezdésének és az 1304/2013/EU rendelet 13. cikke (2) 
bekezdésének megfelelően 

 

109. Az 1304/2013/EU rendelet 13. cikke (3) bekezdésének megfelelően az Unión kívül felmerült és 
kifizetett kiadások összege 

Az ERFA-ra, a Kohéziós 
Alapra és az ETHA-ra 

nem alkalmazandó 

110. Az 1299/2013/EU rendelet 20. cikke (2) bekezdésének megfelelően a programterület uniós Az ESZA-ra, a Kohéziós 
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részén kívül felmerült és kifizetett kiadások összege Alapra és az ETHA-ra 

nem alkalmazandó 

111. Az 1303/2013/EU rendelet 69. cikke (3) bekezdése b) pontjának megfelelően földvásárlással 
összefüggésben felmerült és kifizetett kiadások összege 

 

112. Az 1303/2013/EU rendelet 69. cikkének (1) bekezdése szerinti természetbeni hozzájárulás 
összege 

 

113. Harmadik országokban felmerült és kifizetett – az európai területi együttműködés keretében 
végrehajtott műveletek esetében az európai szomszédsági eszköz, valamint az előcsatlakozási 
segítségnyújtási eszköz által fedezett – kiadások összege 

Az ESZA-ra, a Kohéziós 
Alapra és az ETHA-ra 

nem alkalmazandó 
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IV. MELLÉKLET 

Az irányítási és kontrollrendszerek kulcsfontosságú követelményei és osztályozásuk a 
30. cikkben említett hatékony működésük szempontjából 

 

1. táblázat: Kulcsfontosságú követelmények 

Az irányítási és kontrollrendszerre vonatkozó 
kulcsfontosságú követelmények 

Érintett 
szervezetek / 

hatóságok 

Alkalmazási kör 

1 A feladatkörök megfelelő szétválasztása, 
valamint megfelelő jelentéstételi és 
monitoring rendszerek, amennyiben a 
felelős hatóság egy másik szervezetet bíz 
meg a feladatok elvégzésével. 

Irányító hatóság 

Belső ellenőrzési 
környezet 

2 A műveletek megfelelő kiválasztása Irányító hatóság 

3 A kedvezményezettek megfelelő 
tájékoztatása a kiválasztott műveletekre 
alkalmazandó feltételekről. 

Irányító hatóság 

4 Megfelelő irányítási ellenőrzések Irányító hatóság 

Irányítási és 
kontrolltevékenységek

5 Hatékony rendszer a kiadásokra és 
auditokra vonatkozó valamennyi 
dokumentum tárolásához, amely által 
biztosítható a megfelelő auditnyomvonal 

Irányító hatóság 

6 Megbízható rendszer az adatok gyűjtéséhez, 
rögzítéséhez és tárolásához monitoring, 
értékelés, pénzügyi irányítás, ellenőrzés és 
audit céljából, ideértve a 
kedvezményezettekkel kialakított 
elektronikus adatcsere-rendszerekkel való 
kapcsolatot. 

Irányító hatóság Irányítási és 
kontrolltevékenységek 

/ monitoring 

7 Arányos csalásellenes intézkedések 
hatékony végrehajtása 

Irányító hatóság 

8 A vezetői megbízhatósági nyilatkozatnak, 
valamint a végső auditok és az elvégzett 
kontrollok éves összefoglalójának 
elkészítésére vonatkozó megfelelő eljárások 

Irányító hatóság Irányítási és 
kontrolltevékenységek

9 A feladatkörök megfelelő szétválasztása, 
valamint megfelelő jelentéstételi és 
monitoring rendszerek, amennyiben a 
felelős hatóság egy másik szervezetet bíz 
meg a feladatok elvégzésével. 

Igazoló hatóság 

Belső ellenőrzési 
környezet 
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Az irányítási és kontrollrendszerre vonatkozó 
kulcsfontosságú követelmények 

Érintett 
szervezetek / 

hatóságok 

Alkalmazási kör 

10 A kifizetési kérelmek elkészítésére és 
benyújtására vonatkozó megfelelő eljárások. 

Igazoló hatóság Irányítási és 
kontrolltevékenységek 

/ monitoring 

11 A bejelentett kiadások és a kapcsolódó 
közpénzből való hozzájárulás megfelelő 
számítógépes nyilvántartása. 

Igazoló hatóság 

12 A visszafizettetendő, visszafizettetett, 
valamint visszavont összegekre vonatkozó 
megfelelő és teljes körű adatok. 

Igazoló hatóság 

13 Az éves elszámolások elkészítésére és azok 
teljességének, pontosságának és 
helytállóságának igazolására vonatkozó 
megfelelő eljárások. 

Igazoló hatóság 

Irányítási és 
kontrolltevékenységek

14 A feladatkörök megfelelő szétválasztása és 
megfelelő rendszer annak biztosításához, 
hogy egy másik szervezet a program 
auditstratégiájának megfelelően végrehajtott 
audit során rendelkezik a szükséges 
működési függetlenséggel, és figyelembe 
veszi az elfogadott nemzetközi ellenőrzési 
előírásokat. 

Audithatóság 

Belső ellenőrzési 
környezet 

15 Megfelelő rendszerauditok Audithatóság 

16 A műveletek megfelelő ellenőrzései Audithatóság 

17 Az elszámolások megfelelő ellenőrzései Audithatóság 

18 Megfelelő eljárások megbízható 
auditvélemény adásához és az éves 
kontrolljelentés elkészítéséhez. 

Audithatóság 

Ellenőrzési 
tevékenységek 

 

2. táblázat: Az irányítási és kontrollrendszerek kulcsfontosságú követelményeinek 
osztályozása a működésük szempontjából 

1. kategória Jól működik. Semmilyen vagy csak kisebb javításra 
van szükség. 

2. kategória Működik. Egyes területeken szükség van javításra. 
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3. kategória Részben működik. Lényeges javításra van szükség. 

4. kategória Lényegében nem működik. 

 


